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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Department of English (International Program)
ชื่อหลักสูตร/Program’s Name
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
English : Bachelor of Arts Program in English (International Program)
ชื่อปริญญา/Degree’s Name
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Full Name
: Bachelor of Arts (English)
Abbreviated Name : B.A. (English)
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
35
1.1) กลุ่มอัลกุรอานและศาสนศึกษา
8
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3
1.4) กลุ่มวิชาภาษา
9
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาโท
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

96
54
27
15
6
137
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มอัลกุรอานและศาสนศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 8 หน่วยกิต
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 1)
GE2100-102

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 2)

GE2100-103

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 3)

GE2100-104

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 4)

GE2100-105

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 5)

GE2100-106

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 6)

GE2100-107

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 7)

GE2100-108

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 8)

รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก
GE2100-109 ศาสนศึกษา
บทบาทศาสนาในสังคม

1(0-2-1)

ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)

GE2400-202
GE2100-203
GE2100-204
GE2100-205

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สถิติทั่วไป
(General statistics)

1(0-2-1)

1.4) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
GE2200-401
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
(Thai for Foreign Learners)
GE2200-402
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
(Thai in Daily Life)

1(0-2-1)

GE2200-403

1(0-2-1)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

GE2200-404

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
(Thai for Academic Purpose)

GE2200-405

ภาษาอาหรับในชีวิตประจาวัน
(Arabic in Daily Life)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 15 หน่วยกิต
อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
(Islam and the Way of Life)
ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
(Study Skills and Research)
การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
(Communication and Dakwah in Islam)
นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
(Muslim Thinkers and Tajdid Movement)
สันติศึกษา
(Peace Studies)

อิสลามกับวิทยาศาสตร์
(Mathematics in Daily Life)

GE2300-305

(Religions in ASEAN)

GE2100-201

GE2300-303
GE2300-304

(Religion and Culture)
GE2100-112

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั มนุษย์
(Islam and Science)

(Role of Religion in Society)
GE2100-111

Technology)
GE2300-302

(Sciences Technology and Humans)

(Religions Studies)
GE2100-110

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2300-301
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GE2200-406

ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร
(Arabic for Communication)

GE2200-407

ภาษามลายูสาหรับชาวต่างชาติ
(Malay for Foreign Learners)

GE2200-408

ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
(Malay in Daily Life)

GE2200-409

ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร
(Malay for Communication)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
2.1) กลุม่ วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2204-111 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English Grammar in Use)
EN2204-112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
(Integrated English Grammar)
EN2204-113 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
(Practical English Phonetics)
EN2204-114 **ระบบคาและวากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ
(English Morphology and Syntax)
EN2204-115 **อรรถศาสตร์
(Semantics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EN2204-116
EN2204-121

EN2204-122

EN2204-131
EN2204-132
EN2204-141
EN2204-142

EN2204-143

การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษ
(English Error Analysis)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท
นานาชาติ
(Communicative English in the
Global Context)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการ
พูดในที่สาธารณะ
(English for Presentation and
Public Speaking)
หลักการอ่าน
(Reading Principles)
การอ่านเชิงวิเคราะห์
(Analytical Reading)
การเขียนอนุเฉท
(Paragraph Writing)
การเขียนบรรยายโวหารและการ
เปรียบเทียบ
(Narrative and Comparative
Writing)
การเขียนเชิงโต้แย้งและเชิงเหตุผล
(Argumentative and Cause-effect
Writing)

3(3-0-6)

หลักการเขียนในงานเขียนอิสลาม
(Islamic Writing Principles)
การแปลอังกฤษ-ไทย
(English-Thai Translation)
การแปลไทย-อังกฤษ
(Thai-English Translation)
พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
(Foundation of English and
American Culture)
ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
(English Literature Background)
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
(Contemporary World Literature)
วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษา
(Research Methodology in
Language)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2204-221 การพูดเชิงวิชาการ
(Academic Speaking)
EN2204-222 ภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ

EN2204-151
EN2204-152
EN2204-161
EN2204-162
EN2204-163
EN2204-181

3(2-2-5)

(English Spoken Language)
EN2204-223

3(2-2-5)

EN2204-231
EN2204-232

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EN2204-233
EN2204-234

การอ่านเฉพาะกิจ
(Reading for Specific Purpose)
การอ่านเชิงวิชาการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

การอ่านเชิงวิจารณ์
(Critical Reading)
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเชิงธุรกิจ

3(3-0-6)
3(2-2-5)

(Reading Business English)
EN2204-241

การจดบันทึกและสรุปความ

3(3-0-6)

(Note-taking and Summarizing)
EN2204-242

การขียนเชิงสร้างสรรค์
(Creative Writing)
งานเขียนอิสลามเชิงโน้มน้าว

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Persuasive Islamic Writing)
EN2204-244
EN2204-251

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงธุรกิจ
(Writing in Business context)
การแปลเชิงวิชาการ
(Academic Translation)
การแปลเชิงธุรกิจ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Business Translation)
EN2204-261

3(3-0-6)
EN2204-262

3(3-0-6)
EN2204-263

3(3-0-6)
EN2204-264

3(3-0-6)

EN2204-265

3(3-0-6)

EN2204-266

3(2-2-5)

EN2204-271

**สาหรั บนั กศึ กษาต่ างชาติ เทีย บเท่า รายวิ ชา EN2204151 การแปลอังกฤษ-ไทย และ EN2204-152 การแปล
ไทย-อังกฤษของนักศึกษาไทย

3(2-2-5)

(Reading for Academic Purpose)

EN2204-243

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
(English for Business Communication)

EN2204-252

EN2204-144

หน่วยกิต
3(2-2-5)

วรรณคดีวิจารณ์
(Literary Criticism)
วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
(English Prose)
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
(Children’s Literature)
วรรณกรรมอาเซียน
(ASEAN Literature)
วรรณกรรมอิสลาม
(Islamic Literature)
กวีนิพนธ์อังกฤษ
(English Poetry)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Applied Linguistics)
EN2204-272

ภาษาอังกฤษสาหรับการเป็นพิธีกร

3(2-2-5)

(English for Master of Ceremonies)
EN2204-273

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน

3(2-2-5)

(English for Mass Media)
EN2204-274
EN2204-275
EN2204-276

ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์
(English for Newspaper)
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
(English for Tourism Industry)
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมโรงแรม
(English for Hotel Industry)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
EN2204-277
EN2204-278

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในสานักงาน
(English in the Office)
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน

หน่วยกิต
3(2-2-5)

(English for Airline Industry)
EN2204-281

3(2-2-5)

การเขียนโครงร่างวิจัย
(Writing Research Proposal)

EN2204-282
EN2204-283
EN2204-291

ที่สาธารณะ
(English for Presentation and Public
Speaking)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

สัมมนาทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Seminar in Applied Linguistics)
การศึกษาอิสระ
(Independent Study)
เตรียมสหกิจศึกษา

3(2-2-5)
1(1-0-2)

EN2204-151

การแปลอังกฤษ-ไทย
(English-Thai Translation)
EN2204-162 ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
(English Literature Background)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นั กศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิ ทยาลั ยฟาฏอนี รวมทั้ งสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ น ๆ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ได้ลงนาม MoU หรือ MoA หรือที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้อนุมัติ

(Pre-cooperative Education)
EN2204-292

สหกิจศึกษา

6(0-18-0)

(Cooperative Education)

แผนการศึกษาปกติ

2.3) กลุ่มวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสามารถเลือกเรียน
วิชาโทสาขาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย
เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาอื่ น ๆ ที่ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าโท
ภาษาอังกฤษจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชา
โทบั ง คั บ และกลุ่ ม วิ ช าโทเลื อ ก จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 15
หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท
นานาชาติ
การเขียนอนุเฉท

3(2-2-5)

GE2200-40X

3(3-0-6)

หลักการอ่าน

3(3-0-6)

(Reading Principles)

รหัสวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

(Practical English Phonetics)

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดใน

2(2-0-4)

อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

ทักษะการเรียนและการศึกษา
ค้นคว้า
(Study Skills and Research)
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
(Thai for Foreign Learners)
กลุ่มวิชาภาษา 1

GE2200-40X
EN2204-111

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
(English Grammar in Use)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

(Communicative English in the
Global Context)

EN2204-112

EN2204-122

(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 1)
ศาสนศึกษา*
(Religions Studies)*

(Language Course 1)
กลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Course 2)

EN2204-121

(Credit)
1(0-2-1)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
บริบทนานาชาติ

วิชาโทเลือก 3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
(Integrated English Grammar)
EN2204-113 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

(Courses)

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 1

(Islam and the Way of life)

GE2200-401

(Paragraph Writing)
EN2204-131

GE2100-201

3(3-0-6)

(Communicative English in the Global
Context)
EN2204-141

GE2100-109

หน่วยกิต

(English Grammar in Use)
EN2204-121

(Code)
GE2400-101

GE2100-202

วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
EN2204-111

ปีการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1 (1st year/1st semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

3(2-2-5)

รวม (Total)

19/20
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ปีการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2 (1st year/2nd semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(Code)
(Courses)
(Credit)
GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
GE2100-110 Development 2)
2(2-0-4)
บทบาทศาสนาในสังคม*
(Roles of Religions in Society)*
GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
3(3-0-6)
(Communication and Dakwah in
Islam)
GE2300-30X กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 1
(Science and Mathematics Course
1)
GE2200-40X กลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Course 3)
EN2204-112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
(Integrated English Grammar)
EN2204-122 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการ
พูดในที่สาธารณะ
EN2204-131 (English for Presentation and
Public Speaking)
หลักการอ่าน
(Reading Principles)
รวม (Total)

3(X-X-X)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

19/20

ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1 (2nd year/1st semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(Code)
(Courses)
(Credit)
GE2100-103 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
GE2100-111 Development 3)
2(2-0-4)
ศาสนาและวัฒนธรรม*
(Religion and Culture)*
EN2204-113 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
(Practical English Phonetics)
EN2204-132 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Analytical Reading)
EN2204-141 การเขียนอนุเฉท
3(3-0-6)
(Paragraph Writing)
EN2204-161 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
(Foundation of English and
American Cultures)

XX xxxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
(General Elective Course 1)
XX xxxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
(General Elective Course 2)
รวม (Total) 19/20

3(X-X-X)
3(X-X-X)

ปีการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2 (2nd year/2nd semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(Code)
(Courses)
(Credit)
GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต4 1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
2(2-0-4)
GE2100-112 Development 4)
ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน*
(Religions in ASEAN)*
GE2100-204 นักคิดมุสลิมและกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
3(3-0-6)
(Muslim Thinkers and Tajdid
Movement)
EN2204-142 การเขียนบรรยายโวหารและ
3(3-0-6)
เปรียบเทียบ
EN2204-162 (Narrative and Comparative
3(3-0-6)
Writing)
ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
(English Literature Background)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 1
3(X-X-X)
(Major Elective Course 1)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 2
3(X-X-X)
(Major Elective Course 2)
XX xxxx-xxx

วิชาโท 1
(Minor Course 1)
รวม (Total)

3(3-0-6)
19/20

ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1 (3rd year/1st semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(Code)
(Courses)
(Credit)
GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 5)
GE2100-205 สันติศึกษา
3(3-0-6)
(Peace Studies)
EN2204-143 การเขียนเชิงโต้แย้งและเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
(Argumentative and Cause-effect
Writing)
EN2204-151 การแปลอังกฤษ-ไทย
3(3-0-6)
(English-Thai Translation)
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EN2204-114 ระบบคาและวากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ**
EN2204-163 (English Morphology and
Syntax)**
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
(Contemporary World Literature)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 3
(Major Elective Course 3)
XX xxxx-xxx วิชาโท 2
(Minor Course 2)
XX xxxx-xxx วิชาโท 3
(Minor Course 3)
รวม (Total)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

ปีการศึกษาที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2 (3rd year/2nd semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(Code)
(Courses)
(Credit)
GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 6)
EN2204-115 อรรถศาสตร์**
3(3-0-6)
(Semantics)**
EN2204-116 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
(English Error Analysis)
EN2204-144 หลักการเขียนในงานเขียนอิสลาม
3(3-0-6)
(Islamic Writing Principles)
EN2204-152 การแปลไทย – อังกฤษ
3(3-0-6)
(Thai-English Translation)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 4
3(X-X-X)
(Major Elective Course 4)
XX xxxx-xxx
XX xxxx-xxx
รวม (Total)

วิชาโท 4
(Minor Course 4)
วิชาโท 5
(Minor Course 5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ปีการศึกษาที่ 4

3(3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1 (4th year/1st semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(Code)
(Courses)
(Credit)
GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 7)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 5
3(X-X-X)
(Major Course 5)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 6
3(X-X-X)
(Major Elective Course 6)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 7
3(X-X-X)
(Major Elective Course 7)
รวม (Total)

10

ปีการศึกษาที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 2 (4th year/2nd semester)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(Code)
(Courses)
(Credit)
GE2100-108

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 8)
EN2204-181 ระเบียบวิธีวิจยั ทางภาษา
(Research Methodology in
Language)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 8
(Major Elective Course 8)
EN2204-2XX วิชาเอกเลือก 9
(Major Elective Course 9)
รวม (Total)
10

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาเอกบังคับ
EN2204-111

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(English Grammar in Use)
หลั ก การใช้ ไ วยากรณ์ พื้ น ฐาน ในระดั บ ค า วลี ประโยคความเดี ย วและ
ประโยคความรวม หลักการใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร
Introduction to grammatical structure of words, phrases, simple
sentences and compound sentences; principles of communicative
structure usage

EN2204-112

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Grammar)
บุรพวิชา: EN2204-111ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การบูรณาการการใช้หลักไวยากรณ์ใน
บริบทต่างๆ และฝึกใช้โครงสร้างดังกล่าวในการพัฒนาทักษะทั้งสี่ (ฟัง พูด อ่าน
เขียน) ให้มีประสิทธิภาพ
Prerequisite: EN2204-111 English Grammar in Use
Knowledge and comprehension of more complex grammatical
structure; integration of structure in various contexts; practice using
such structures to develop four English necessary skills effectively

EN2204-113

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
(Practical English Phonetics)
หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ การ
ออกเสียงหนักเบาและสูงต่าในคาและประโยค สัทอักษรที่เป็นมาตรฐานสากล
English phonology, pronunciation rules in English, stress and
tone at word and sentence levels, and international phonetic
alphabets

**EN204-114

ระบบคาและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Morphology and Syntax)
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ เทียบเท่ารายวิชา EN2204-151 การแปลอังกฤษ-ไทย
บุรพวิชา: EN2204-112ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
วิเคราะห์ระบบคาและประโยคภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคา ความสัมพันธ์
ของค าที่ ป ระกอบกั น เป็ น วลี ห รื อ ประโยค และความหมาย ตลอดจนพิ จ ารณา
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ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประโยคกับความหมาย
**EN2204-115

อรรถศาสตร์
3(3-0-6)
(Semantics)
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ เทียบเท่ารายวิชา EN2204-152 การแปลไทย-อังกฤษ
ความหมายของภาษาในระดับคา วลี ประโยค และข้อความ ประเภทของ
ความหมาย การจัดหมวดคาตามความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้เกีย่ วกับโลกรอบตัว
For foreign students; equivalent to EN2204-152: Thai-English
Translation
Meanings of words, phrases, sentences and texts; types of
meaning; meaning-based classification of words; meaning
transformation; and relationships between meaning and knowledge

EN2204-116

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Error Analysis)
บุรพวิชา: EN2204-112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษของคนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่ทั้งทางด้านคาศัพท์และโครงสร้างประโยค วิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด
และนาเสนอแนวทางแก้ไข
Prerequisite: EN2204-112 Integrated English Grammar
Analysis of English lexical and grammatical errors of non-native
English speakers; analysis of causes of errors and suggestion of
possible solutions

EN2204-121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทนานาชาติ
3(2-2-5) 3(2-2-5)
( Communicative English in the Global Context)
ทัก ษะการฟั งและการพูด ภาษาอังกฤษในบริ บ ทนานาชาติ สนทนาตาม
สถานการณ์ทั่วไป การตั้งคาถามและตอบคาถามแบบต่างๆ การสรุปข้อความสั้นๆ
การให้คาแนะนาและแสดงความคิดเห็น เสนอข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง
English speaking and listening skills in the global context;
conversations in common situations; questioning and answering;
summarizing; giving suggestions and opinions; and expressing logical
arguments over listened topics

EN2204-122

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
(English for Presentation and Public Speaking)
บุรพวิชา: EN2204-121ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักการพูดในที่ชุมชน การโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผู้ฟังและฝึกพูดในที่
ชุมชนการนาเสนอประเภทต่างๆ ทั่วไปโดยครอบคลุมถึงวิธีการเรียบเรียงความคิด
ขั้นตอน และวิธีการนาเสนอ รวมทั้งการใช้สื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

199

Prerequisite: EN2204-121 English for Communication
Principles of public speaking, persuasion, audience analysis and
practice speaking in public, general presentations covering idea
organization, steps, and methods, as well as effective use of
presentation aids
EN2204-131

หลักการอ่าน
3(3-0-6)
(Reading Principles)
หลักการอ่านและฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเดาความหมาย
คาศัพท์จากบริบท อุปสรรคปัจจัย การใช้พจนานุกรม การใช้คาอ้างอิงแทนคาหรือ
ข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วการหาประโยคที่มีใจความหลักหรือความคิดหลัก และฝึก
การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบข้ามและการอ่านแบบคร่าว
Reading principles and practice in reading English texts via
various approaches covering context clues, prefixes and suffixes,
dictionary usage, references, main ideas; and practice reading using
skimming and scanning strategies

EN2204-132

การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Analytical Reading)
บุรพวิชา: EN2204-131หลักการอ่าน
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากความเรียง บทความ หนังสือพิมพ์
วารสาร โดยสามารถแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง ตีความจุดประสงค์ อารมณ์
และทัศนคติของผู้เขียน และสรุปข้อความที่อ่านได้
Prerequisite: EN2204-131 Reading Principles
Development of analytical reading skill from passages, articles,
newspapers and magazines; differentiations between facts and
opinions; interpretations of purposes, emotions and attitudes of the
author; and summarizations

EN2204-141

การเขียนอนุเฉท
3(3-0-6)
(Paragraph Writing)
วิธีการเขียนอนุเฉทและการใช้คาเชื่อมข้อความ ฝึกเขียนอนุเฉทในรูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลายและสละสลวย
Paragraph writing and the use of transitional words; practice writing
various types of well-organized paragraphs

EN2204-142

การเขียนบรรยายโวหารและเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Narrative and Comparative Writing)
บุรพวิชา: EN2204-141 การเขียนอนุเฉท
การเขียนเค้าโครง การเขียนบทนา เนื้อเรื่อง และบทสรุป ของความเรียง
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ขนาดสั้นประเภทบรรยายโวหาร และเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยงอนุ
เฉทที่สละสลวย
Prerequisite: EN2204-141 Paragraph Writing
Writing outlines, introductions, bodies and summaries of
narrative and comparative essays with well-organized paragraphs and
appropriate connectors
EN2204-143

การเขียนเชิงโต้แย้งและเชิงเหตุผล
(Argumentative and Cause-effect Writing)
บุรพวิชา: EN2204-141 การเขียนอนุเฉท
การเขียนเรียงความทีส่ ละสลวยเชิงเหตุผล และเชิงโต้แย้ง ให้มีความสมดุล
ขององค์ประกอบในการเขียนโดยรวม เนื้อหา จุดมุ่งหมายของการเขียน

3(3-0-6)

Prerequisite: EN2204-141 Paragraph Writing
Writing cause-effect and argumentative essays with well-related
writing elements including contents and aims
EN2204-144

หลักการเขียนในงานเขียนอิสลาม
3(3-0-6)
(Islamic Writing Principles)
ศึกษารูปแบบการเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับ อิสลามในภาษาอั งกฤษ ฝึ ก
แยกแยะข้อเท็จจริง ศึกษาวิธีการนาหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดิษมาอธิบาย
และอ้างอิงในงานเขียน วิธีการทับศัพท์จากคาภาษาอาหรับ
Study on Islamic academic writing styles in English; practice in
identifying facts; making references to al- Qur’an and al- Hadith;
transliteration from Arabic into English

EN2204-151

การแปลอังกฤษ-ไทย
3(3-0-6)
(English-Thai Translation)
บุรพวิชา: EN2204-112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
ทฤษฎีและหลักการแปล กลวิธีการแปล และการใช้พจนานุกรมเพื่อการ
แปล ฝึกแปลอังกฤษเป็นไทยตั้งแต่ระดับคา ประโยค อนุเฉท และตัวบทสั้นๆ โดย
เน้นการฝึกแปลข่าว บทความ คาแนะนาการใช้สินค้า และประกาศต่างๆ รวมถึงตัว
บทประเภทบันเทิงคดี เช่น นิทาน เรื่องสั้น
Prerequisite: EN2204-112 Integrated English Grammar
Theories and principles of translation, translation strategies, and
using dictionaries for translation; practice in translation of words,
sentences, paragraphs and short texts from English into Thai with
emphasis on news, articles, directions and notices as well as fiction
passages such as tales and short stories
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EN2204-152

การแปลไทย-อังกฤษ
3(3-0-6)
(Thai-English Translation)
บุรพวิชา: EN2204-151 การแปลอังกฤษ-ไทย
ความแตกต่ า งทางโครงสร้ า งและการใช้ ภ าษาระหว่ า งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษฝึกแปลไทยเป็นอังกฤษในระดับคา ประโยค และอนุเฉท โดยเน้นการ
ฝึกแปลตั วบทประเภทให้ข้ อมูล ได้ แก่ บทความ และประกาศต่า งๆ และตัวบท
ประเภทโน้มน้าว เช่น คาบรรยายสินค้าและบริการต่างๆ โดยเน้นวิธีการแปลแบบ
ตีความตัวบทต้นฉบับ และเรียบเรียงบทแปลให้เป็นธรรมชาติ
Prerequisite: EN2204-151: English-Thai Translation
Different structures and usages between Thai and English;
practice in translation of words, sentences and paragraphs from Thai
into English with emphasis on informative texts including articles and
notices, and persuasive texts such as commercial descriptions, with a
focus on interpretation of original texts and composing of translated
texts naturally

EN2204-161

พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
(Foundation of English and American Culture)
ความเชื่อ ภูมิหลัง ค่านิยม และศิลปวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ น ภาษาแม่ อั น ได้ แ ก่ ช าวอั งกฤษและอเมริ กั น วิ วั ฒ นาการของภาษาอั ง กฤษ
ความสัมพันธ์ของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่กับสังคมนานาชาติ
Beliefs, backgrounds, values, and cultures of English-native
speakers: the British and the American; development of English
language, relationships between English-native nations and global
society

EN2204-162

ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Literature Background)
ภู มิ ห ลั ง ปรั ชญา ความเชื่ อ รู ป แบบ แก่ น เรื่ อ ง และกลวิ ธี ก ารประพั น ธ์
วรรณกรรมภาษาอังกฤษ ลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและถ่ายทอด
อารมณ์ การวิเคราะห์ผลงานร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละครที่คัดสรรด้านการใช้
ภาษาและลีลาการประพันธ์
Backgrounds, philosophy, beliefs, forms, themes and
techniques of English literature; language usage in expressing meanings
and emotions; analysis of selected prose, poetry and drama with
distinguished language and styles

EN2204-163

วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary World Literature)
บุรพวิชา: EN2204-162 ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
การวิเคราะห์และวิจารณ์ลักษณะของการประพันธ์ แนวคิด วัฒนธรรมและ
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สภาพแวดล้อมที่ปรากฏในงานเขียนวรรณกรรมที่คัดสรรของนักเขียนชาติต่างๆ
3(3-0-6)
Prerequisite: EN2204-162 English Literature Background
Analysis and criticism of forms, concepts, cultures and contexts
of selected literature from international authors
EN2204-181

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
3(2-2-5)
(Research Methodology in Language)
ความหมาย ความมุ่ ง หมาย หลั ก การและประโยชน์ ข องการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจัย สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทและการออกแบบ
การวิจัย การเลือกปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการนาเสนอ
ข้อมูล การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
Definitions, purposes, principles and benefits of research;
researchers’ ethics; introduction to statistics for research, different
types and research designs, problem selection, purpose and
hypothesis identification; population and sample; research
instruments, data analysis, conclusion and presentation, citation and
references

วิชาเอกเลือก
EN2204-221

การพูดเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
(Academic Speaking)
บุรพวิชา: EN2204-122 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
หลักการ องค์ประกอบและรูปแบบการพูดเชิงวิชาการ ฝึกพูดเชิงวิชาการ
ในบริบทของการดาเนินการประชุม การสัมมนา การกล่าวสุนทรพจน์ และการ
โต้วาที
Prerequisite: EN2204-122 English for Presentation and Public
Speaking
Theories, principles and academic speaking styles; practice in
academic speaking concerning meetings, seminars, speeches and
debates

EN2204-222

ภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ
3(2-2-5)
(Spoken English)
ภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดที่นิยมใช้ในชีวิตประจาวัน
ของเจ้าของภาษา ได้แก่ สานวน วลี ที่ใช้ในการพูดและปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น
บทภาพยนตร์ บทเพลง บทการ์ตูน เป็นต้น
Informal or spoken English used by English native speakers i.e.
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expression, phrases, slang found in everyday conversation and films,
songs, and cartoons, etc.
EN2204-223

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
(English for Business Communication)

3(2-2-5)

คาศัพ ท์ ส านวนภาษา และประโยคที่ ใช้ ในการสัม ภาษณ์ งาน การพู ด
นาเสนอและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม การเจรจากับผู้อื่นในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ
Vocabularies, expressions and sentences related to job
interview; communication, presentation and ideas expression in the
meeting; negotiation in a business context
EN2204-231

การอ่านเฉพาะกิจ
(Reading for Specific Purpose)

3(3-0-6)

พัฒนาทักษะการอ่าน และวิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้างในงานเขียน
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
Development of reading skill, analysis of contents and
structures in English written works of various fields: information
science, science and social sciences
EN2204-232

การอ่านเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Reading for Academic Purpose)
บุรพวิชา: EN2204-231 การอ่านเฉพาะกิจ
การพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียน ตารา และรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้างในงานเขียนนั้นๆ
Prerequisite: EN2204-231 Reading for Specific Purpose
Development of skill in reading English written works,
textbooks and research reports in various fields with emphasis on
analysis of contents and structures

EN2204-233

การอ่านเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
(Critical Reading)
บุรพวิชา: EN2204-132 การอ่านเชิงวิเคราะห์
พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ จ ารณ์ จ ากบทความที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง
ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ
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Prerequisite: EN2204-132 Analytical Reading
Development of skill in critical reading of interesting articles
on current situations with emphasis on written and oral
communication of ideas or arguments with supported information
EN2204-234

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
(English for Reading in Business)
คาศัพท์และสานวนจากเนื้อหาทางด้านธุรกิจเพื่อนาไปใช้ประกอบการ
อ่านและการตีความข้อความและบทความต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
ที่มีความหมายซับซ้อน รวมถึงสามารถคาดเดาจุดประสงค์ของผู้เขียนได้อย่าง
ถูกต้อง
Words and expressions in business texts for applying in
reading and interpretation of passages and articles with complicated
meaning taken from printed media and the Internet; and guessing
the purpose of the author correctly

EN2204-241

การจดบันทึกและสรุปความ
3(3-0-6)
(Note-taking and Summarizing)
ฝึกเทคนิคในการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพจากการฟังโดยเน้นฝึกให้
ผู้เรียนสามารถจับประเด็นสาคัญของสิ่งที่ฟัง ถ่ายทอดประเด็นเหล่านั้นเป็นคาพูด
ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ และสรุปเรียบเรียงเป็นบทย่อความที่มีความถูกต้อง
และครอบคลุมเนื้อหาประเด็นที่สาคัญได้
Practice in efficient note-taking from listening with emphasis
on listening comprehension, presentation and accurate and
comprehensive summations

EN2204-242

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Writing)
บุรพวิชา: EN2204-143 การเขียนเชิงโต้แย้งและเชิงเหตุผล
หลักการและองค์ประกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบต่าง ๆ
ของวรรณกรรมภาษาอังกฤษ เช่น บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง เรื่องสั้น นวนิยาย
การวิเคราะห์การใช้คาและโครงสร้างภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่าน
คา วลี การฝึกวิธีการประพันธ์โดยใช้จินตนาการและบริบททางสังคม
Prerequisite: EN2204-143Argumentative and cause-effect writing
Principles and elements of creative writing through various
genres of English literature: prose, poetry, short story, fiction; analysis
of wording, structure, and expressing tone and mood via words and
phrases; practice on creative writing based on imagination and social
context
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EN2204-243

งานเขียนอิสลามเชิงโน้มน้าว
3(3-0-6)
(Persuasive Islamic Writing)
บุรพวิชา: EN2204-144 หลักการเขียนในงานเขียนอิสลาม
วิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความหมาย
ของโองการอัลกุรอานและอัลหะดิษ ฝึกการเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงโน้ม
น้าวเพื่อการเผยแผ่อิสลาม
Prerequisite: EN2204-144 Islamic Writing Principles
Analysis and comparison of English usage in translations of alQur’an and al- Hadith; practice in writing persuasive English articles
for dissemination of Islam

EN2204-244

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
(Writing in Business Context)
ฝึกกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และฝึกเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ
จดหมายโต้ ตอบทางธุ รกิ จ จดหมายน า บัน ทึก ช่ วยจา และประกาศ ฝึก เขี ย น
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมรายงานบริษัท
Practice in filling in forms and writing job applications,
resumes, correspondence, cover letters, memoranda and
announcements, writing agendas, minutes, company reports

EN2204-251

การแปลเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Translation)
บุรพวิชา: EN2204-152 การแปลไทย-อังกฤษ
การแปลตั ว บทที่ ย าวขึ้ น โดยการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางความหมาย
ระดับสัมพันธสาร ฝึกแปลบทความประเภทต่างๆ รวมถึงผลงานทางวิชาการสาขา
ต่างๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Prerequisite: EN2204-152 Thai-English Translation
Translation of longer texts by analyzing discourse semantic
structure; practice in translating articles and academic writing in
different disciplines both from English into Thai and vice versa

EN2204-252

การแปลเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Translation)
บุรพวิชา: EN2204-152 การแปลไทย-อังกฤษ
หลักเกณฑ์ และกลวิธีการแปล เอกสาร จดหมาย สัญญา และหนังสือ
รับรองทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Prerequisite: EN2204-152 Thai-English Translation
Principles and strategies of translation of documents, letters,
contracts and a variety of business approval letters; practice in
translation from English into Thai and vice versa
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EN2204-261

วรรณคดีวิจารณ์
3(3-0-6)
(Literary Criticism)
บุรพวิชา: EN2204-163 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
ทฤษฎีเบื้องต้นของวรรณคดีวิจารณ์ การพิจารณาและวิเคราะห์ผลงาน
การวิจารณ์ต่างๆ
Prerequisite: EN2204-163 Contemporary World Literature
Fundamental theory of literary criticism; consideration and
analysis of literary criticism

EN2204-262

วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Prose)
บุรพวิชา: EN2204-162 ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
วิเ คราะห์ และวิจ ารณ์ เนื้ อหาสาระ แก่ นเรื่อ ง รู ปแบบ และกลวิ ธีก าร
ประพันธ์วรรณกรรมร้อยแก้วประเภทต่างๆในรูปแบบของ เรื่องสั้น และนวนิยาย
Prerequisite: EN2204-162 EnglishLiterature Background
Analysis and review of subject matters, themes, forms and
techniques of English prose: short stories and novels

EN2204-263

วรรณคดีสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
(Children’s Literature)
บุรพวิชา: EN2204-162 ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ดีเด่นสาหรับเด็ก เช่น เทพนิยายเรื่องเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวผจญภัยและวิทยาศาสตร์และการประเมินคุณค่าของวรรณกรรม
Prerequisite: EN2204-162 English Literature Background
Analysis of the best children’s literature: fairy tales,
adventurous stories and scientific fictions; evaluation of literature

EN2204-264

วรรณกรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Literature)
บุรพวิชา: EN2204-162 ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
ศึกษาวรรณกรรมดีเด่นของอาเซียน เพื่อให้เข้าใจความหมาย ลักษณะการ
ประพันธ์ แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในงานเขียน และ
วิจารณ์วรรณกรรมอย่างมีหลักเกณฑ์
Prerequisite: EN2204-162 English Literature Background
Study on distinguished ASEAN literature for the purpose of
comprehension of senses, writing styles, cultural concepts and
environments; rule-based analysis and review
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EN2204-265

วรรณกรรมอิสลาม
3(3-0-6)
(Islamic Literature)
บุรพวิชา: EN2204-162 ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
รูปแบบ เทคนิคการเขียน และองค์ประกอบในวรรณกรรมอิสลาม ได้แก่
มุมมอง สถานที่ บรรยากาศ ตัวละคร การสอดแทรกความคิด และคุณค่ าทาง
จริยธรรมและวัฒนธรรมอิสลาม
Prerequisite: EN2204-162 English Literature Background
Forms, writing techniques and elements in Islamic literature:
points of view, settings, moods, characters, and integration of Islamic
ethics, values and culture

EN2204-266

กวีนิพนธ์อังกฤษ
3(3-0-6)
(English Poetry)
บุรพวิชา: EN2204-162 ภูมิหลังวรรณคดีอังกฤษ
วิเ คราะห์ และวิจ ารณ์ เนื้ อหาสาระ แก่ นเรื่อ ง รู ปแบบ และกลวิ ธีก าร
ประพันธ์วรรณกรรมร้อยกรองที่คัดสรรในยุคต่างๆ
Prerequisite: EN2204-162 English Literature Background
Analysis and review of subject matters, themes, forms and
techniques of selected English poetry from various periods

EN2204-271

ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Linguistics)
ทฤษฏี ท างภาษาศาสตร์ แ ละการเรี ย นรู้ ภ าษา น าทฤษฎี ดั ง กล่ า วมา
ประยุกต์ใช้กับภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาภาษาศาสตร์เชิงสังคม สภาวะทวิภาษา
และพหุภาษา วิธีการสอนภาษา และวิเคราะห์ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ์จริง
Theories of linguistics and language acquisition; apply these
theories to psycholinguistics, sociolinguistics, bi/multilingualism,
method of teaching language and analysis of problems of English
use in real situation

EN2204-272

ภาษาอังกฤษสาหรับการเป็นพิธีกร
3(2-2-5)
(English for Master of Ceremonies)
หลักการพูดของการเป็นพิธีกร การฝึกเขียนบทพิธีกรในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การกล่าวต้อนรับ การกล่าว
เชิญองค์ประธานการกล่าวสรุปสาระสาคัญ การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา
หลักการในการพูดและการเตรี ยมตั วเพื่อ พูด การใช้ภาษาท่ า ทางและบุ คลิก ที่
เหมาะสมสาหรับการเป็นพิธีกร
Principles of being Master of Ceremony speech, practice
writing MC scripts in several situations, both formal and informal:
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welcoming speech, inviting chairman, briefly summarizing, giving
acknowledgment and saying good bye; principles of speech and
speech preparation;usage of body language and MC characteristics
EN2204-273

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
(English for Mass Media)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การเขียนหนังสือพิมพ์และวิทยุ
รวมถึ ง การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ข่ า ว การเขี ย นบทวิ ท ยุ แ ละฝึ ก ผลิ ต รายการวิ ท ยุ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษสาหรับสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย
Introduction to mass media and journalistic writing concept
of newspaper and radio including media literacy, news, and radio
script writing; practice in producing English radio programs for the
university’s radio station

EN2204-274

ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์
3(2-2-5)
(English for Newspaper)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งภาษาและวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาของหนั ง สื อ พิ ม พ์
คุณลักษณะและจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ กระบวนการทาข่าวและการ
พัฒนาทักษะการเขียนข่าว ได้แก่ พาดหัวข่าว บทนา บทบรรณาธิการ รายงาน
พิเศษและฝึกจัดทาหนังสือพิมพ์สาหรับมหาวิทยาลัย
Study on language structures and analysis of the language of
the newspaper,journalists’ qualifications and ethics; news making
process, development of skill in writing news: headlines, leads,
editorials, special reports; practice in producing the university’s
newspaper

EN2204-275

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(English for Tourism Industry)
ค าศั พ ท์ ส านวนที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ที่ ป รากฏในการ
น าเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยด้ า นภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม การเขียนแผ่นพับแนะนาการท่องเที่ยว การ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Vocabularies and expressions in tourism industry found in
presentation of Thailand’s tourist information covering geography,
history, religions and culture; producing leaflets; tour arrangements;
practice in real situations

EN2204-276

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมโรงแรม
3(2-2-5)
(English for Hotel Industry)
ค าศั พ ท์ ส านวนภาษา และบทสนทนาที่ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ ของ
อุตสาหกรรมโรงแรม การจองห้องพักทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมาย
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ห้ อ งพั ก การบอกราคา ประเภท
ห้องพัก และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมการฝึกสานวนที่สุภาพในการสื่อสารของ
พนักงานโรงแรมได้แก่ การตอบคาถามลูกค้า การรับคาร้องเรียนและแก้ปัญหาใน
การบริการต่างๆ
Vocabularies, expressions and conversation in various
situations in hotel industry; hotel reservation via phone, letter and email; hotel recommendation, offering cost, accommodation types
and technical terms used in hotel; practice in using polite
expressions for hotel staff: receiving requests and complaints, and
dealing with service problems
EN2204-277

ภาษาอังกฤษในสานักงาน
3(2-2-5)
(English in the Office)
ฝึกฝนการใช้คาศัพท์ ถ้อยคา สานวนและบทสนทนาของงานเลขานุการและ
สานักงานในการติดต่อระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ ได้แก่การทักทายและต้อนรับ
ลูกค้ า การให้ข้ อมูล ภาษาที่ ใช้ในการส่ งและรั บจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ การจั ดท า
ตารางนัดหมายและการนาเสนอโครงสร้างขององค์กรหรือบริษัทโดยใช้ภาษาได้
อย่างเหมาะสม
Practice using vocabularies, phrases, expressions and
dialogues of interpersonal and telephone communication for
secretary and office: greeting, receiving customers, giving information;
language used in sending and receiving electronic mails,
management of appointment schedules and use of appropriate
language in presentation of organization structures

EN2204-278

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน
3(2-2-5)
(English for Airline Industry)
ค าศั พ ท์ ส านวนภาษา และบทสนทนาที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมการบิ น
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการทางานของพนักงานสายการบิน
Vocabularies, expressions and conversation in airline
industry; airline staff jobs

EN2204-281

การเขียนโครงร่างวิจัย
3(2-2-5)
(Writing Research Proposal)
รูปแบบและวิธีการเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือก
ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล จรรยาบรรณของนักวิจัย การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
Styles and techniques of research proposal writing, research
types and designs; problem selection; determination of objectives
and hypotheses; population and sample; data collection instrument;
researcher’s ethics; citations and references
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EN2204-282

สัมมนาทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
(Seminar in Applied Linguistics)
บุรพวิชา: EN2204-271 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
การอภิปรายและการนาเสนอหัวข้อที่สาคัญและใหม่ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
Prerequisite: EN2204-271 Applied Linguistics
Discussion and presentation of current and significant topics in applied
linguistics

EN2204-283

การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
(Independent Study)
บุรพวิชา: EN2204-181การเขียนโครงร่างวิจัย
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล เพื่อหาความรู้
ความชานาญเฉพาะทาง
Prerequisite: EN2204-181 Writing Research Proposal
Individual practice in English skills based on capability and interest for
specific expertise

EN2204-291

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคใน
การสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สานักงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ทางานเป็นทีม วิธีการเขียนรายงาน และการนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Principles, concepts and process of cooperative education; rules and
regulations related to cooperative education; job application; introduction to
working at a workplace: use of English for communication, application of
information technology and office appliances, interpersonal skill, teamwork; report
writing and presentation

EN2204-292

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
(Cooperative Education)
บุรพวิชา: EN2204-291 เตรียมสหกิจ
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร การจัดทา
โครงการ การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน การเขียนรายงานโครงการ และการนาเสนอโครงการตาม
คาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์
Prerequisite: EN2204-291 Pre-cooperative Education
Equipment of students with practical work experience in English-related
fields at work sites, conducting projects, reporting work performance, writing
project reports, and presenting projects according to the advice of employee
trainers, advisors or supervising teachers

