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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25471531102173   

ภาษาไทย  :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Arts Program in English 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อย่อ  :    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Arts (English) 

 ชื่อย่อ  :    B.A. (English) 

 

3. วิชาเอก   ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 5.2 ประเภทหลักสูตร 

  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

5.3  ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                        

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2564  

เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1  พนักงานสายการบิน 

8.2  นักแปลภาษาอังกฤษ 

8.3  พนักงานโรงแรม 

8.4  มัคคุเทศก์ 

8.5  พนักงาน / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

8.6  รับราชการ 

8.7  อาชีพอิสระ 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจของโลกปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตด้านอุตสาหกรรมมาเป็นเศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ซึ ่งเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวต้องการบุคคลที่มีศักยภาพ 

ในการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อม

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

นอกจากนี้นั ้นทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) นั้นยังมุ่งสนับสนุนให้คนมีทักษะ

สื ่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทำให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร  

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย 

จึงมีความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และในปัจจุบันประชาคมอาเซียนได้

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการทำงานอีกด้วย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที ่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื ่อสารระดับสากล  

เข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  

ในการพัฒนาอาชีพได้ 

1.2  ความสำคัญ   

1.2.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร และการคมนาคม ทำให้โลกไร้พรมแดน      

มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น อุปสรรคทางภาษาจึงทำให้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในฐานะ      

ที่เป็นภาษากลางในการสื่อสาร  

1.2.2 กฎบ ัตรอาเซ ียนข ้อท ี ่  34 ประกาศให ้ภาษาท ี ่ ใช ้ ในการทำงานของอาเ ซ ียน 

คือภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษาอังกฤษทวีความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคนี้ รวมถึงประเทศไทย 

1.3  วัตถุประสงค์  

1.3.1 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีคุณธรรมและจริยธรรม  ยอมรับและเข้าใจความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในโลกยุคปัจจุบัน 

1.3.2 เพ ื ่อให ้บ ัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด ้านท ักษะภาษาอ ังกฤษ วรรณคดี 

ภาษาศาสตร์ และการแปล ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 

 1.3.4 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม 

 1.3.5 เพื ่อให้บ ัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษควบคู ่ก ับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช ูปถัมภ ์ จ ังหว ัดปทุมธานี ว ่าด ้วยการจ ัดการศ ึกษา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
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2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  

(ภาคผนวก ก) 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

    2.1) หมวดวิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

    2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

                  2.2.1) กลุ่มวิชาทักษะภาษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

                   2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                   2.2.3) กลุ่มวิชาวรรณคดี บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                   2.2.4) กลุ่มวิชาการแปล บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

            2.3) หมวดวชิาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

              2.4)  หมวดวิชากลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       7 หน่วยกิต 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

              ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

     2.1) หมวดวิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1  

Current English Grammar 1 

3(3-0-6) 

HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 

Current English Grammar 2 

3(3-0-6) 

HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

Basic English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

HEN123 
 

การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  

English Listening and Speaking  

for International Communication 

3(2-2-5) 

HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Basic English Reading  

3(3-0-6) 

     2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54   หน่วยกิต 

           2.2.1) กลุ่มวิชาทักษะภาษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 

Intermediate English Reading 

3(3-0-6) 

HEN140 การเขียนตามรูปแบบ 

Controlled and Formulaic Writing  

3(3-0-6) 

HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3-0-6) 
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Upper-intermediate English Reading 

HEN242 การเขียนอนุเฉท  

Paragraph Writing 

3(3-0-6) 

  

 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HEN341 การเขียนความเรียง 

Essay Writing 

3(3-0-6) 

HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 

Creative Writing 

3(3-0-6) 

HEN445 

 

การเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Writing 

3(3-0-6) 

           2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  

                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Linguistics 

3(3-0-6) 

HEN202 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonetics and Phonology 

3(3-0-6) 

HEN204 วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ 

English Morphology 

3(3-0-6) 

HEN205 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 

English Syntax 

3(3-0-6) 

           2.2.3) กลุ่มวิชาวรรณคดี บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HEN351 วรรณคดีเบื้องต้น  

Introduction to Literature 

3(3-0-6) 
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HEN356 วรรณกรรมโลก                                            

World Literature 

3(3-0-6) 

HEN354          

                    

วรรณกรรมเด็กและเยาวชน   

Children’s and Young Adult Literature                             

3(3-0-6) 

HEN355 งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน                

Masterpieces of English and American Literature 

3(3-0-6) 

 

           2.2.4) กลุ่มวิชาการแปล บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HEN361 การแปลเบื้องต้น 

Introduction to Translation 

3(3-0-6) 

HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Translation for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 

Translation for Careers 

3(3-0-6) 

      2.3) หมวดวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น  

Introduction to Business English 

3(3-0-6) 

HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 

English for Presentation 

3(2-2-5) 

HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 

Skill Development through English Camp 

   2(90) 

HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

Practical English in Hotel Work 

3(3-0-6) 

HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ   

English in Hospitality Work 

3(3-0-6) 
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HEN282 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ 

English for Business Communication 

3(3-0-6) 

HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 

English in Tourism Business  

3(3-0-6) 

HEN287 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 1 

English for Marketing and Banking 1 

3(3-0-6) 

HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 1 

English for Secretary and Office Work 1 

3(3-0-6) 

HEN305 อรรถศาสตร์ 

Semantics 

3(3-0-6) 

HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 

Upper-Intermediate English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ 

Spoken English in Business Situations 

3(3-0-6) 

HEN352 ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก 

Background of Western Literature 

3(3-0-6) 

HEN357 กวีนิพนธ์ 

Poetry 

3(3-0-6) 

HEN358 วรรณกรรมกับสังคม  

Literature and Society 

3(3-0-6) 

HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ  

English in Media 

3(3-0-6) 

HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 

English Learning through Plays 

3(2-2-5) 

HEN388 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 2  

English for Marketing and Banking 2 

3(3-0-6) 
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HEN389 พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ

ภาษาอังกฤษ 

Social and Cultural Background of Native English-

Speaking Countries 

3(3-0-6) 

HEN392 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 

English for Communication in ASEAN Contexts 

3(2-2-5) 

   

HEN394 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 2 

English for Secretary and Office Work 2 

3(3-0-6) 

 

HEN405 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 

English Pragmatics  

3(3-0-6) 

HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonology 

3(3-0-6) 

 

HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรม 

ในภาษาอังกฤษ  

Sociocultural Context of English  

3(3-0-6) 

HEN413 การเตรียมเพ่ือสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ  

Preparation for English Proficiency Tests 

3(2-2-5) 

HEN426 ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 

English in Ceremonies and Events 

3(2-2-5) 

HEN450 การละครตะวันตก 

Western Drama 

3(3-0-6) 

HEN451 ร้อยแก้ว 

Prose 

3(3-0-6) 

HEN458 วรรณกรรมของเช็กสเปียร์ 

Shakespeare’s Literary Works 

3(3-0-6) 

HEN496 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6) 
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English for Thai Cultural Studies 

HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย 

Varieties in Contemporary English 

3(3-0-6) 

HEN498 การศึกษาอิสระ 

Independent Studies 

3(250) 

HEN499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 

Study Visit in English Speaking Countries 

  3(250) 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 

 

7 

 

หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in English  

HEN475 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 6(640) 

 Cooperative Education in English  

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ      2(90) 

 Preparation for Professional Experience in English  

HEN476  โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะ 

 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 Special Project for Professional Skill Development      

     2(90) 

HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ      5(450) 

 Professional Experience in English  

HEN477 โครงการพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   

    5(450) 
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Projects for Specific Purposes  

in Professional Skill Development 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา

ที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจำเป็นต้องยุติ

การศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 

90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    45 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต *** 

 

ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :     อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อย่อ  :     อ.ศศ. (ภาษาอังกฤษ)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Associate Degree of Arts (English) 

 ชื่อย่อ  :     A.A. (English) 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 

อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 

อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 

ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 
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ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

 

HEN  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

VGE  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4  การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะ HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 3(3-0-6) 

(วิชาบังคับ) HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16 

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 
 

HEN123 

   

HEN140 

การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สากล                         

การเขียนตามรูปแบบ 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HEN200 
HEN132 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 

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

 HEN242 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HEN284 
 

ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต  18 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 
HEN202 

HEN341 

 HEN361 
 HEN351 

สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 
การเขียนความเรียง 

การแปลเบื้องต้น 
วรรณคดีเบื้องต้น 

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

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

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HEN204 
HEN230 
HEN444 
HEN354 

วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ 
การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 
เขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน             

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

หมวดวิชาเฉพาะ HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)    

รวมหน่วยกิต 19 

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

HEN362 

HEN205  

HEN355 

 

HEN445 

การแปลเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

วากยสัมพันธ์อังกฤษ 

งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษ 

และอเมริกัน 

การเขียนเชิงวิชาการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(2-2-5) 

HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

HEN356 วรรณกรรมโลก                                            3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

HEN498 การศึกษาอิสระ   3(250) 

   

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HEN474 

 

HEN472 

การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  

หรือ 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ 

1(45) 

 

 

2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 14 หรือ 15 

 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HEN475 

 

HEN473 

สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  

หรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 

6(640)  

 

5(450) 

รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN111  ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 3(3-0-6) 

   Current  English Grammar 1  

การศึกษาไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้จริงในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาองค์ประกอบทาง

ไวยากรณ์ ได้แก่ เพศ พจน์ บุรุษ กาล และการณ์ลักษณะ และวาจก 

Current use of English grammar focusing on grammar components such 

as genders, numbers, persons, tenses, and voice 

 

HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน  2 3(3-0-6) 

  Current  English Grammar 2  

                    รายวิชาบังคับก่อน : HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 

  การศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน โดยเน้นโครงสร้างของประโยคและ 

การเรียบเรียงคำเป็นประโยค รูปแบบประโยค ชนิดของประโยค การศึกษาประโยคชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียง

ประโยคที่ถูกต้องในบริบทเพ่ือการสื่อสาร 

                    Analytical study of current English grammar focusing on sentence 

strucutres and word order; sentence patterns; sentence types; simple, compound ,and 

complex sentences to enhance syntactic accuracy in communicative contexts 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

 

HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Basic English Listening and Speaking    

การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการใช้บทสนทนา
การแสดงบทบาทสมมติ การสนทนาอย่างเป็นทางการที่ต่อเนื่องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้งการใช้ภาษาในเหตุการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการใช้เกมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

Practice of listening and speaking English for communication, with  
emphasis on use of dialogues, role-plays ,and extended discourses appropriate to 
everyday functional situations, including formal and informal events, as well as use of 
communicative games and activites 
 
HEN123  การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                        3(2-2-5) 

 English Listening and Speaking for International Communication 
การฝึกปฏิบัติฟังและพูดภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นและเป็นทางการมากขึ้น  โดย

เน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากข้ึน 
                    Practice of listening and speaking English at a higher level and in more 
formal situations with emphasis on developing communicative skills in various social 
and cultural contexts 
 
HEN130         การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                   3(3-0-6) 
  Basic English Reading  
                    การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่านเบื้องต้น โดยเน้นการหาความหมาย โดยการตีความ
คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยจากบริบทรอบข้าง รวมทั้งการศึกษากลยุทธ์การอ่านเร็ว การอ่านข้าม และการอ่าน
หาข้อมูล 
                    Study of basic reading strategies through practice of inferring the meanings 
of unfamiliar words and phrases, interpretations of phrases, words, and sentences from 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

context clues, references and connective; identifying topics, supporting ideas and 
summaries; practice of speed reading, skimming and reading for details 
HEN132         การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 3(3-0-6) 

  Intermediate English Reading 

 การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่านในระดับที่สูงขึ้น โดยฝึกการวิเคราะห์ และตีความในระดับ

คำ วลี ประโยค การหาหัวข้อ ใจความสำคัญ เนื้อหาสนับสนุน และบทสรุป รวมทั้งการศึกษากลยุทธ์

การอ่านเร็ว การอ่านข้าม และการอ่านหาข้อมูลจากบทอ่านที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

                    Study of intermediate-level reading strategies through practice of  

analyzing and interpretating of phrases, words, and sentence; identification of topics, 

supporting ideas and summaries, as well as reading speed, skimming and reading for 

details from complex textbooks 

 

HEN140        การเขียนตามรูปแบบ                                                           3(3-0-6) 

                   Controlled and Formulaic Writing 

                    การฝึกปฏิบัติการเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยเน้นการเขียนส่งข้อความ 

การเขียนไปรษณียบัตร การเขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนอย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนจดหมายเชิญ การเขียนตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ การเขียน

ตอบข้อความโฆษณา การเขียนเพ่ือสมัครงาน การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนรายละเอียด 

ลงในแบบฟอร์ม 

                   Practical study of written English for everyday communication focusing 

on the basic features of formal and informal writing messages, postcards, personal 

letters, e-mails, letters of invitation, polite refusals, replies to advertisements and job 

applications, note-taking and form filling 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to Business English  

 การศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ  รวมทั้ง

การศึกษาคำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจ 

                    Study of business English with emphasis on inter-office communication, 

including business terminology and expressions 

 

HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                                       3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics  

  การศึกษาแนวคิดทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย

สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ อรรถศาสตร์ และวากยสัมพันธ์  

                     Study of basic concepts of English language linguistics: phonetics , 

phonology, morphology, semantics ,and syntax 

 

HEN202 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

 English  Phonetics and Phonology 

  การศึกษากระบวนการออกสียง และการจัดระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 

กลไกการออกเส ียง หล ักการออกเส ียง และการพ ิจารณาส ัทล ักษณ์ท ี ่ ม ีความสำค ัญต่อ 

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

                     Study of pronunciation process and sound systems of the English 

language: mechanisms of speech sound production, English pronunciation and 

consideration the important features to English pronunciation  
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN204 วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

 English Morphology 

                    วิเคราะห์องค์ประกอบของคำในภาษาอังกฤษ และระบุที่มาและความหมายของคำ 

                    Analysis of English word formation, elements of words, and minimal 

units of meanings 

 

HEN205 วากยสัมพันธ์อังกฤษ                                                        3(3-0-6) 

  English  Syntax  

                     การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน และความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของหน่วยต่าง  ๆ  

ในประโยคภาษาอังกฤษตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 

                     Analysis of basic sentence structures and relational grammar in English 

language elements, based on principles of English syntax 

 

HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

  English for Presentation  

การฝึกปฏิบัติในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษในวัจนลีลาแบบต่าง  ๆ  โดยเน้น

การนำเสนองานวิชาการผ่านสื่อประสมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า การตอบคำถามแบบฉับพลัน และการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสม  

กับบริบทและวัฒนธรรม 

Practice of presentation in English various styles with emphasis on 

academic presentations using various multi-media; practice of problem solving skills, 

prompt answering, and giving creative opinions which are suitable to contexts and 

cultures 

 

 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3-0-6) 

  Upper-intermediate English Reading  

  การศึกษาทักษะการอ่านที่จำเป็นในระดับสูง เพ่ิมเติมกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ือพัฒนา

ความรู้ด้านคำศัพท์ ทักษะการคิด ความเข้าใจ ทักษะการอนุมานและการคิดเชิงวิจารณ์ในบ ทอ่าน 

ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

                     Study of advanced-level reading skills using more complicated strategies 

than the intermediate-level for developing vocabulary, thinking skills, understanding 

skills, inferencing skills, and critical-thinking skills in various and complicated contents 

 

HEN242 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 

 Paragraph Writing    

  การศึกษาองค์ประกอบของอนุเฉท ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค การเชื่อมโยงความ 

การเกาะเกี่ยวความ และเอกภาพ ในการเขียนอนุเฉทในรูปแบบต่าง ๆ  

                     Study of paragraph compositions, grammar, sentence structures, 

cohesion, coherence, and unity for writing different types of paragraphs 

 

HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 2(90) 

  Skill Development through English Camp  

 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่อิสระและผ่อนคลาย

การฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และกับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ธรรมชาติ

โดยใช้เกมและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนา  

ความตระหนักในด้านวัฒนธรรม 

 Language development outside the classroom in a free and relaxing 

atmosphere; practice of using English with native and non-native speakers in a natural 
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setting through games and activities to enhance English proficiency and develop 

cultural awareness 

HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 3(3-0-6) 

 Practical English in Hotel Work 

การฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ในงานโรงแรมในแผนกต่าง ๆ 

Practice of English listening, speaking, reading ,and writing for 

communication in various hotel situations   

 

HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  3(3-0-6) 

  English in Hospitality Work  

  การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ   

เช่น ร้านอาหาร สถานบริการความงามและสุขภาพ และการนำเที่ยวตามชุมชน 

                     Study in using English in hospitality work and tourism businesses for,  

e.g. restaurants, healthcare and salons and tourism in communities 

 

HEN282 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

  English for Business Communication  

  การศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจนานาชาติ โดยเน้นการค้าขายภายในประเทศ  และ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อธุรกิจในหลากหลายประเภท และหลากหลายสถานการณ์ 

                     Study and analysis of international business with emphasis on domestic 

and international trade including business transactions in various fields and situations 
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HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  English in Tourism Business  

 การใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวในสถานที่  

เชิงประวัติศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ การจัดการการเดินทาง 

                     Use of English in domestic tourism industry, particularly in historical  

sites; use of English for international tourism, travelling, and travel management 

 

HEN287 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1 3(3-0-6) 

  English for Marketing and Banking 1  

  การฝึกปฏิบัติการใช้บทสนทนาและงานเขียนซึ่งได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง

บทความทางธุรกิจ การศึกษาคำศัพท์เฉพาะและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการธนาคาร 

                        Practice of English language use through both spoken materials and 

written texts from a variety of sources; current terminology and expressions related to 

marketing and banking 

 

HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 1 3(3-0-6) 

  English for Secretary and Office Work 1  

  การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้สำหรับงานสำนักงาน

ทั่วไป โดยเน้นทักษะทั้งสี่ และความเข้าใจในการกล่าวและเขียนรายงาน 

                     Study and practice of using texts representing both spoken and written 

English for general office work with emphasis on the four skills and comprehension  

in producing both oral and written reports 
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HEN305 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Semantics 

  การศึกษาระบบความหมาย ความสัมพันธ์ทางความหมายในระดับคำ วลี และประโยค 

และการวิเคราะห์ความหมายของคำจากบริบท 

                     Study of semantic systems at word, phrase, and sentence level; 

analysis of meanings based on contexts 

 

HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง    3(2-2-5) 

Upper-Intermediate English Listening and Speaking  

การฟังและพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่พูดภาษา

ต่างกัน  โดยใช้รูปแบบภาษาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การจับใจความสำคัญ การตีความ การอภิปรายประเด็น

ต่าง ๆ ที่เป็นทางการ การพูดในที่สาธารณะ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดฉับพลัน 

                   English listening and speaking as a lingua-franca to communicate  

with people from different language by using more complex language forms in finding 

main ideas, interpretating, and discussing issues in such a formal form as public 

speaking, e.g. giving speech and impromptu speaking 

 

HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Spoken English in  Business Situations  

 การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูดกึ่งทางการในการติดต่อทางธุรกิจระหว่าง  

นักธุรกิจ โดยรวมถึงการวิเคราะห์ ภาษาพูดที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ในสถานการณ์ติดต่อทางธุรกิจ และ

การสัมภาษณ์ 

                      Study and practice of semi-formal spoken English in business situations 

among business persons, including analyzing the language used in telephone  

conversations for business situations and interview situations 
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HEN341 การเขียนความเรียง   3(3-0-6) 

  Essay Writing  

การศึกษารูปแบบการเขียนและกลยุทธ์ในการเขียนความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนอธิบาย การเขียนโน้มน้าว การวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียน การเขียนรายงาน

การศึกษาค้นคว้า โดยเน้นการรวบรวมความคิด ความต่อเนื่องของข้อความและการเขียนแสดงความคิด

ได้อย่างมีเหตุผล 

Study of stylistic features and strategies of essay writing including 

narrative, descriptive, and persuasive essays, as well as research reports with emphasis 

on organizing ideas, discourse features and logical flow of thoughts.  

 

HEN351 วรรณคดีเบื้องต้น                                                          3(3-0-6) 

                   Introduction to Literature 

                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและรูปแบบของวรรณคดี การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ 

ในวรรณคดี การวิเคราะห์และวิจารณ์บทกวีนิพนธ์ บันเทิงคดีร้อยแก้ว และบทละครที่เลือกสรรมาเป็น

ตัวอย่าง 

                     Introduction to literary language and forms; studying the literary elements 

in order to make critical analysis of selected poems, prose, fictions, and dramas    

 

HEN352        ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก                                                  3(3-0-6)                                     

Background of Western Literature 

                    การศึกษาเร ื ่องราวในเทวตำนานกรีก -โรมันและคัมภ ีร ์ไบเบ ิล ที ่ม ีอ ิทธ ิพล 

ต่อความเข้าใจวรรณคดีตะวันตก     

                    Study of classical Greek-Roman Mythology and the Bible, which have 

influence on understanding Western literature 
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HEN354        วรรณกรรมเด็กและเยาวชน                                                3(3-0-6) 

Children’s and Young Adult Literature 

การสำรวจวรรณกรรมเด็กและเยาวชนประเภทต่าง ๆ มุ่งเน้นการศึกษาการนำเสนอ

ภาพแทนของเด็กและเยาวชนจากกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย                 

Survey of various types of children’s and young adult literature with   

emphasis on the representations of youths from culturally diverse groups      

 

HEN355        งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน                          3(3-0-6)                                

Masterpieces of English and American Literature 

การศึกษางานเขียนชิ้นเอกของนักเขียนคนสำคัญในบางยุคสมัย รวมถึงอิทธิพล 

ของประวัติศาสตร์ สังคม และแนวคิดต่าง ๆ ที่มีต่องานเขียนในยุคนั้น ๆ  

                     Study of distinguished works of major writers as well as the influences 

of history, society, and philosophical concepts on the literary works of some periods  

 

HEN356        วรรณกรรมโลก                                                                3(3-0-6) 

World Literature  

                   การศึกษาวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกท่ีเขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการศึกษา

ลักษณะที่โดดเด่นของตัววรรณกรรม ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้อง 

                   Study of representative works of world literature written in or translated to 

English, their distinguished characteristics, cultural  background, and the social contexts 
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HEN357         กวีนิพนธ์                                                                      3(3-0-6)                                                 

                    Poetry 

                    การศึกษากวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ คือ ลำนำนิทาน บทร้อยกรอง สรรเสริญ คีตกานท์ 

บทร้อยกรองกำสรด และซอนเนต การใช้ภาษา ภาพพจน์ การ วิจักษ์และวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์  

ที่เลือกสรรมาเป็นตัวอย่าง 

                    Study of the different genres of poetry: ballad, ode, lyric, elegy, and 

sonnet with emphasis on figurative languages, appreciation, and analysis of selected 

works 

 

HEN358 วรรณกรรมกับสังคม                                                    3(3-0-6) 

                   Literature and Society 

                      การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม การเมือง  และ

วัฒนธรรม วรรณกรรมในฐานะเป็นสื่อกลางสะท้อนความคิดของนักเขียน  สังคมในฐานะที่มีอิทธิพล 

ต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียน 

                      Analysis of literature in relation to social, political, and cultural aspects; 

literature as a medium reflecting writers’ thought; society influencing the creation of 

literary works; the role of writers as social guides 

 

HEN361 การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 

  Introduction to Translation  

การศึกษาหลักการแปลตามหลักภาษาศาสตร์ กลวิธีการแปล ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา

ในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่

ระดับคำ วลี ประโยคไปจนถึงระดับย่อหน้า 
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Study of linguistics-based translation principles, strategies, problems, and 

solutions to transferring meanings from English into Thai and Thai into English at word, 

phrase, sentence, and paragraph levels 

HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 Translation for Specific Purposes  

                     การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักการแปล กลวิธีการแปล ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา 

ในการแปลงานเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทย 

เป็นภาษาอังกฤษ 

                     Study of special features, principles, strategies, problems, and solutions 

to translating written texts for specific purposes from English into Thai and Thai into 

English 

 

HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ    3(3-0-6) 

 English in Media 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ ลีลาการเขียน ลักษณะสำคัญ 

ในการใช้คำและรูปประโยคจากสื่อสิ่งพิมพ์อันหลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

โฆษณา บทความออนไลน์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

Practice of English skills through stylistic rules and important features   

in using words and sentence patterns from a variety of current media including 

newspapers, online articles, the radio, television, and social media 
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HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 3(2-2-5) 

  English Learning through Plays  

   การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การพูดสนทนา การตีความตัวบท   

ผ่านการแสดงละครสั้นและละครเวที 

                     Language training through acting in dialoguges, improvisation skits and 

plays 

 

 

HEN388 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2                         3(3-0-6) 

  English for Marketing and Banking 2 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN287  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการ   

                    ธนาคาร 1 

 การศึกษาการอ่านบทความในด้านการตลาด การธนาคาร โดยใช้บทความในวารสาร

และบทความธุรกิจ ความคุ ้นเคยกับการใช้คำศัพท์เฉพาะในทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ 

ในด้านการธนาคาร การเขียนเกี่ยวกับธุรกิจโอนเงินทุน การเขียนตราสารเครดิต การเขียนสอบถาม

รายการจำนวนเงินในบัญชีหนี้สิน การเขียนเอกสารแสดงรายการธุรกรรม 

                     Study of articles on topics related to marketing and banking, usually 

from journals and business articles; familiarization with specialized business terminology; 

writing of business letters on banking-related topic, e.g. transfer of funds, opening of 

letters of credit, responding to enquiries about debits and statements of accounts 

 

HEN389 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)

  Social and Cultural Background  

                     of Native English-Speaking Countries 
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 การศึกษาพื ้นฐานด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

ของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ โดยเน้นความแตกต่างในด้านค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในสังคมของเจ้าของภาษาอังกฤษและของไทย 

Study of historical, religious, political, social, and cultural backgrouds 

of English-speaking countries with emphasis on the different social and cultural 

values between Thai and English speakers 

 

 

HEN392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน   3(2-2-5) 

  English for Communication in ASEAN Contexts   

  การพัฒนาความคล่องแคล่วในทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในบริบทของอาเซียน 

โดยการใช้การสนทนาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม คุณลักษณะ

พิเศษที่โดดเด่น เหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสถานที่และสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

                     Development of listening and speaking profiency of English in ASEAN 

contexts through conversations on various topics, including geography, history, way of 

life, culture, outstanding characteristics, current events ,and tourist attractions 

 

HEN394 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 2                   3(3-0-6) 

  รายวิชาบังคับก่อน : HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ               

                    และงานสำนักงาน 1 

                    English for Secretary and Office Work 2 

                    Preriquisite: HEN293 English for Secretary and Office Work 1 

การศึกษาและฝึกปฏิบัติโดยใช้บทความที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนในงานสำนักงาน

ทั่วไปโดยเน้นสถานการณ์ท่ียากขึ้น การฝึกสถานการณ์จำลองในการสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ซื้อและลูกค้าประจำหรือระหว่างเจ้านายกับเลขานุการ การเขียนรายงานสั้น ๆ การเขียนสรุป 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

การเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายทางการ การเขียนจากบันทึกและจากแถบบันทึกเสียง

การประชุม โดยเน้นความถูกต้องและการเรียบเรียงเสนอรายงาน 

Further study and practice of using texts representing spoken and written 

Englisg for general office work, but in more complex situations; telephone simulations; 

interactions between customers and clients or bosses and secretaties; writing of short 

reports, summaries, minutes, formal letters as well as writing from notes and audio 

recording with attention to accuracy and presentation 

 

 

HEN405 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

  English Pragmatics 

ศึกษาหลักวัจนปฏิบัติศาสตร์พ้ืนฐาน การตีความทางข้อความภาษาอังกฤษจากบริบท 

และโครงสร้างของบทสนทนา 

 Study of basic English pragmatics, interpretation of utterrances from 

contexts and conversation structures 

 

HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

                     English Phonology 

                      การศึกษาการจัดระบบเสียงภาษาอังกฤษโดยพิจารณาจากสัทลักษณ์ของเสียง 

และกฎการเปลี่ยนแปลงทางเสียงในระดับคำ 

                      Study of sound systems of the English language based on phonetic 

features and phonological rules at a word level 

 

HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ        3(3-0-6)  

  Sociocultural Context of English 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม ได้แก่ ตัวแปรของภาษาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิธภาษาต่าง ๆ 

Study of English use influenced by various aspects of society and 

culture: social and cultural variables that lead to different linguistic varieties 

 

HEN413   การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

    Preparation for English Proficiency Tests 

  การเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบ 

ลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบัน 

                     Preparation for taking a variety of current English proficiency tests 

HEN426         ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

English in Ceremonies and Events 

การศึกษาหลักการพูดและวิธ ีการพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ  

อย่าง เป ็นทางการและไม่เป็นทางการต่อหน้าประชุมชนในพิธ ีการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  

เช่น การกล่าวต้อนรับ การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวแสดงความเสียใจ ความอาลัย  

การกล่าวเปิดและปิดงาน และการเป็นพิธีกร 

                      Study of developing speaking skills and principles of delivering formal 

and informal speeches in ceremonies and events; for instance, a welcome speech, a 

congratulatory speech, a tribute speech, an eulogy speech, and a speech for opening 

or closing ceremonies, as well as, how to be a master of ceremonies 

 

HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Writing 

  การศึกษารูปแบบการเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบัติวิธีการในการเขียน

โดยใช้จินตนาการสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                           



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

                     Study of creative writing and practice of imaginative writing techniques 

through various types of writing pieces that reflect creativity 

 

HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 

  Academic Writing  

 การศึกษาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และวิธีการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การเขียนรายงาน

เป็นรายบุคคล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

                    Study of principles and techniques of academic writing, e.g. individual 

reports and research reports with emphasis on logical and systematic presentation of 

ideas 

 

HEN450          การละครตะวันตก                                                          3(3-0-6)                                            

                     Western Drama 

                      การศึกษาพัฒนาการของละครตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยศตวรรษที่ 20  

การอ่านและวิเคราะห์บทละครที่เลือกสรรมาเป็นตัวอย่างของบางยุคสมัย 

                    Study of development of Western drama from the ancient Greek period 

to the 20th century; reading and analysis of selected plays from some periods 

 

HEN451          ร้อยแก้ว                                                                      3(3-0-6)                                                  

                     Prose 

                    การศึกษางานเขียนร้อยแก้วทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบ และท่วงทำนองเขียน  

การอ่านงานเขียนบางตอนจากนวนิยายเรื่องเอก สุนทรพจน์ ความเรียง และงานเขียนที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง 

                    Study of prose in terms of content, forms, and styles through  extracts 

from major novels, speeches, essays, and other nonfictions 

 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN458         วรรณกรรมของเช็กสเปียร์                                                3(3-0-6) 

                    Shakespeare’s Literary Works 

การสำรวจและศึกษางานประพันธ์ของเช็กสเปียร์ทั้งบทละครโศกนาฏกรรมบถละคร

สุขนาฏกรรม บทละครประวัติศาสตร์ และกวีนิพนธ์ รวมทั้งภูมิหลังของยุคสมัยและโรงละคร  

สมัยอลิซาบีธัน 

Survey and study of Shakespeare’s works: tragedy, comedy, historical 

drama, and his non-dramatic poetry including backgrounds of the period and the 

Elizabethan Theatre 

 

 

 

 

HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

  Translation for Careers  

 การฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ืออำนวยความสะดวกในการแปลงาน

เขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

Practice of applying technology to facilitating translation of different text 

types from English into Thai and Thai into English 

 

HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90) 

  Preparation for Professional Experience in English  

                     การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นต่อการทำงานและการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ในองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

                     Preparation of skills needed for working in government, state enterprise, 

and private sectors where English is used 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

 

HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ                              5(450)                         

 Professional Experience in English 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                    ภาษาอังกฤษ         หรือ 

                           HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึก    

                     ประสบการณ์วิชาชีพ 

                     การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

ของรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ และเอกชน  

                     Practice of English language use and skills needed for working in 

government, private, and state enterprise sectors where English is used 

 

 

HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ   1(45) 

  Preparation for Cooperative Education in English  

  เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษการปฐมนิเทศ 

การอบรมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพและจำเป็นต่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

                     Preparation for cooperative education in English, including orientation 

and training essential for professional skill development and future careers 

 

HEN475 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ                                                  6(640) 

 Cooperative Education in English 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษา 

                    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

                 ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

ภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 

                     Actual practice of cooperative education in English in the private and/or 

public sectors where English is used with an aim to develop the students’ professional 

skills 

 

HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      2(90) 

 Special Project for Professional Skill Development  

 การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการอบรม หรือสัมมนา 

รวมทั้งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในสายงาน

ที่เก่ียวข้องกับภาษาและการสื่อสาร 

Preparation in Professional Experience by trainings, seminars, and self-

study with emphasis on developing essential skills in professions which related to 

English or Communication 

 

HEN477 โครงการพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  5(450)                         

 Projects for Specific Purposes in Professional Skill Development 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                    ภาษาอังกฤษ         หรือ 

                           HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึก    

                     ประสบการณ์วิชาชีพ 

                      การอบรม หรือสัมมนาหัวข้อพิเศษตามความสนใจของนักศึกษาที ่เกี ่ยวข้อง 
กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และจัดทำโครงงานในประเด็นที่ตนเองสนใจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบ
อาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

                      Trainings or seminars for specific purposes according to students’ 
interests on developing essential skills in professions ,and self-study projects in specific 
purposes with emphasis on developing essential skills in professions which are related 
to English and communication 
 

HEN496 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา                                  3(3-0-6) 

                  English for Thai Cultural Studies 

                  การศึกษาภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษาและ

วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงค่านิยมและความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 

                     Study of English concerning  history, religion, art, music, language and 

literature, customs and traditions values and beliefs, which are the base of Thai culture 

 

 

HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย 3(3-0-6) 

  Varieties in Contemporary English 

  การศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษ  

ที่ใช้ในชีวิตประจำวันระหว่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และประเทศที่ไม่ใช้ภาษาแม่  

โดยเน้นภาษาที่ใช้เฉพาะในการสนทนาและภาษาที่เป็นสำนวนซึ่งสามารถพบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์  

ที่เป็นวารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์  

                    Comparison and contrast of everyday English between English and non-

English speaking countries with emphasis on colloquial phrases and local idioms found 

in contemporary mass media magazines, newspapers, television, movies, and social 

media 

 

 



  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN498 การศึกษาอิสระ 3(250) 

  Independent Studies  

  การศึกษาหลักเบื้องต้นของการเขียนรายงานการวิจัย และการฝึกทักษะในการเขียน 

รวมทั้งการต้ังหัวข้องานวิจัย การร่างโครงร่างวิจัย การสรุปย่อข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ  

จากบทความ จากวารสารและจากหนังสือพิมพ์ การค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ 

การแจกแบบสอบถาม การเสนอผลงานการวิจัยทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 

                     Study of basic research principles and skills including formulating research 

topics, drafting a research proposal, summarizing information from textbooks, journals, 

magazines and newspapers, collecting data from interviews and questionnaires, and 

presentating research findings individually or groups 

 

HEN499   การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ                    3(250) 

                     Study Visit in  English  Speaking  Countries  

  การจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปอยู่ในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ  โดย

เน้นการเข้าไปเรียนในชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ในประเทศเหล่านั้น 

                     Study visit providing students with experience in an English-speaking 

country focusing on attending English classes and cultural activites at a college or 

university 

 

 

 

 


