หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลัก สู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ในเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
2) กลุ่มวิชาฉพาะด้านเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
3) กลุ่มวิชาปฎิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

95 หน่ วยกิต
60 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ข . หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
1532001 ภาษาศาสตร์เบืองต้น
Introduction to Linguistics
1533002 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
Practical English Phonetics
1533003 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
English Syntax
1552101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1
Listening and Speaking English I
1552102 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2
Listening and Speaking English II
1552103 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
Listening and Speaking English III
1551201 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
Reading English I
1551202 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
Reading English II
1553203 การอ่านภาษาอังกฤษ 3
Reading English III
1551301 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
English Grammar I
1551302 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
English Grammar II
1552303 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3
English Grammar III
1551401 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
English Writing I
1552402 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
English Writing II
1552403 การเขียนภาษาอังกฤษ 3
English Writing III

95 หน่ วยกิต
60 หน่ วยกิต
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1552501 การแปลภาษาอังกฤษ 1
English Translation I
1552502 การแปลภาษาอังกฤษ 2
English Translation II
1553503 การแปลภาษาอังกฤษ 3
English Translation III
1552601 วรรณคดีเบืองต้น
Introduction to Literature
1554901 การศึกษาอิสระ
Independent Study
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
เลือกเรี ยนวิชาใดๆในรายวิชาดังต่อไปนี
1533004 สรวิทยา
Phonology
1533005 ภาษาศาสตร์กบั การเรี ยนภาษา
Linguistics and Language Learning

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

ไม่น้อยกว่า

1533006 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Background of English-speaking Countries
1552104 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 4
Listening and Speaking English IV
1554105 การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
Public Speaking in English
1553204 การอ่านภาษาอังกฤษ 4
Reading English IV
1553404 การเขียนภาษาอังกฤษ 4
English Writing IV
1552602 ภาษาวรรณคดี
Language of Literature
1552705 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
1553715 ภาษาอังกฤษในสือมวลชน

27 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

Mass Media English
1553716 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
1553717 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารทางวัฒนธรรม
English for Cultural Communication
1553718 ภาษาอังกฤษเพือการประชาสัมพันธ์
English for Public Relations
1553719 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารทางวิชาการ
English for Academic Communication
1553720 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purpose
3) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ และฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
1553801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
1554802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Experience

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

เรียน

8 หน่ วยกิต
3(135)
5(450)

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ ซําก บั รายวิชา ทีเคยเรี ยน
มาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1532001
ภาษาศาสตร์ เบืองต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Linguistics
ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่างๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของเสียง
ตามระบบสากล ระบบเสียง ระบบคํา และระบบกลุ่มคํา การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
1533002

สัทศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Practical English Phonetics
กระบวนการออกเสียงและระบบภาษาอังกฤษ การฟัง การออกเสียงและการฝึ กถอดเสียงโดยใช้สทั อักษร
1533003

วากยสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Syntax
การวิเคราะห์หน่วยย่อยของภาษา คํา กลุ่มคํา อนุประโยค และ ประโยคในภาษาอังกฤษ การใช้ทฤษฎี ทาง
วากยสัมพันธ์
1533004

สรวิทยา
Phonology
ทฤษฏีการศึกษาเรื องเสียง หน่วยพืนฐานของเสียงและทีไม่ใช่หน่วยพืนฐานของเสียง
การวิเคราะห์ระบบเสียง

3(2-2-5)

1533005

ภาษาศาสตร์ กบั การเรียนภาษา
3(3-0-6)
Linguistics and Language Learning
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: 1532001 ภาษาศาสตร์เบืองต้น
กระบวนการในการเรี ยนภาษาทังการเรี ยนภาษาแม่และภาษาอืนๆ ทฤษฏีภาษาศาสตร์กบั แนวทางการเรียน
ภาษา วิธีการและเทคนิคการเรี ยนภาษาแบบต่างๆ องค์ประกอบทางภาษาและองค์ประกอบอืนๆ
1533006

ภูมหิ ลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้ าของภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Socio-cultural Background of English-speaking Countries
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง ระบบ
สังคม โครงสร้างครอบครัว เทคโนโลยี ศิลปะและดนตรี

1552101

การฟังและพูด ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking English I
การใช้ภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวัน การใช้เกมส์และกิจกรรมต่างๆ การสนทนา การออกเสี ยงและ
ลักษณะการพูดภาษาอังกฤษ เช่น การเชือมคํา การเลียนเสียง การเน้นคํา และนําเสี ยงของคํา วลี ประโยคและบท
สนทนาสันๆ
1552102

การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2

3(2-2-5)

Listening and Speaking English II
การให้และรับข้อมูลเกียวกับเงือนไขหรื อสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ในการทํางาน
การสัมภาษณ์ การรายงาน การจดบันทึก การทําตามคําสัง
.
1552103
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
Listening and Speaking English III
การพูดในรู ปแบบต่างๆ การแสดงความคิ ดเห็ นและการให้ ข อ้ มู ล บทสนทนาจริ ง การใช้ค าํ ศัพ ท์และ
โครงสร้างประโยคทียากขึน
1552104

การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
Listening and Speaking English IV
บทความ บทละคร เอกสาร การรายงานข่าวและวิดีโอ การแสดงความคิดเห็น การพูดในทีชุมชน
การบรรยายและการรายงาน
1554105

การพูดภาษาอังกฤษในทีชุ มชน
3(2-2-5)
Public Speaking in English
สุนทรพจน์และวิธีการนําเสนอ ลักษณะบทสนทนาและการเรี ยงลําดับเนื อหา ลัก ษณะโครงสร้าง วลี
อุปมาอุปไมย การนําเสนอสุนทรพจน์ในหัวข้อต่างๆ การโต้วาที
1551201

การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
Reading English I
กลวิธีพืนฐานในการอ่ านภาษาอังกฤษระดับคํา การหาความหมายของคําศัพ ท์ค าํ ใหม่ วลี ชนิ ดและ
โครงสร้างของประโยค ย่อหน้า การอ้างถึง ตัวชีแนะในบริ บท การอ่านเพือจับใจความสําคัญ

1551202

การอ่านภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
Reading English II
การเรี ยบเรี ยงเนือหา ความสําคัญของคําเชือม ภาษาภาพพจน์ แก่นเรื อง ในการอ่านเรื องเล่า การพรรณนา
การเปรี ย บเทียบ การให้ ค าํ นิ ยาม การลําดับเหตุก ารณ์ เหตุและผล การยกตัวอย่า ง การจัดหมวดหมู่ การเพิ ม
ประสิทธิภาพในการอ่าน การอ่านหนังสือนอกเวลา
1553203

การอ่านภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
Reading English III
การอ่านภาษาอังกฤษทีมีเนือหาซับซ้อน ระดับคําศัพท์ทีสูงขึน การแยกแยะข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
การหาความหมายโดยนัย การตีความ การพัฒนาทักษะการตอบคําถามทีไม่มีคาํ ตอบในเนือเรื อง
1553204

การอ่านภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
Reading English IV
การอ่านวิเคราะห์ความคิด ทัศนคติของผูเ้ ขียนในเนือหาทีหลากหลาย บทความในหนังสื อ พิม พ์ ประกาศ
โฆษณา บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์
1551301

ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English Grammar I
หน้าทีของคําตามหลัก ไวยากรณ์ คํานาม การใช้นามขยายนาม การเรี ยงคําทีขยายนาม คําสรรพนาม
คํากริ ยาช่วย กริ ยาแท้ คําคุณศัพท์ กริ ยาวิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน โครงสร้างประโยค กาล หน้าทีของประโยค
1551302

ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English Grammar II
ความสอดคล้องของประธานและกริ ยา การเปรี ยบเทียบ ประโยคกรรตุวาจก กรรมวาจก คําพูดโดยตรง
และคําพูดโดยอ้อม นามวลี กริ ยาวลี บุพบทวลี คุณศัพท์วลี กริ ยาวิเศษณ์วลีในประโยค รู ปแบบประโยคคําถาม
1552303

ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
English Grammar III
อนุประโยค การลดรู ปประโยคย่อ ย เอก ตั ถประโยค อเนก ตั ประโยค สังกรประโยค อเนกตถสังกร
ประโยค โครงสร้างประโยคและคําเชือม การใช้ประโยคทีมีกรรมตรงและกรรมรอง การใช้ประโยคเงือนไข

1551401

การเขียนภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English Writing I
ชนิดและโครงสร้างประโยค การวางตําแหน่งคําขยายและคําหลัก การใช้เครื องหมายวรรคตอน การเขี ยน
การถ่ายทอดความคิดเห็นระดับประโยคและข้อความสัน ๆ
1552402

การเขียนภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English Writing II
องค์ประกอบและรู ปแบบการเขี ยนระดับย่อ หน้า การจัด ระบบความคิ ดหรื อ ข้อ มู ล เพื อถ่ ายทอดเป็ น
ข้อเขียนในระดับย่อหน้า เครื องหมายวรรคตอนและคําเชือม การเขี ยนบรรยายทัวไป ขันตอนวิธีก าร การอธิ บาย
ลักษณะ การแจกแจง การแสดงความคิดเห็นและการชีแจงเหตุผลพร้อมยกตัวอย่าง
1552403

การเขียนภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
English Writing III
โครงสร้างของเรี ยงความ การจัดระบบความคิ ดหรื อ ข้อ มู ล การเขี ยนเรี ยงความภาษาอังกฤษอย่างเป็ น
ทางการ การให้คาํ นิยาม บรรยาย ยกตัวอย่าง เปรี ยบเทียบ ให้เหตุและผล และการพัฒนาแนวคิ ดให้ สอดคล้อ งก บั
แก่นเรื อง
1553404

การเขียนภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English Writing IV
การเขียนสรุ ป การถอดความ การเขียนอ้างอิง การเขี ยนบทความเชิ งวิชาการ การแสดงความคิ ดเห็ นต่อ
ประเด็นทางวิชาการ สังคมและโลกแบบร่ วมสมัย การอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีมีความน่าเชือถือ
1552501

การแปลภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English Translation I
ความหมายการแปล หลักการ ขันตอนการแปล ลัก ษณะงานแปลทีดี การปรับบทแปล การแปลภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ระดับ คํา วลี ประโยค ข้อ ความสันๆ สํานวนและ
สุภาษิต การใช้เครื องหมายวรรคตอน

1552502

การแปลภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English Translation II
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และ การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ บทแปล การ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทีมีผลต่องานแปล การแปลเอกสาร แผ่นพับ บทความทางวิชาการ บทคัดย่อ
จดหมายทางธุรกิจ การแปล สุนทรพจน์ บทพูดสันๆ วรรณคดี
1553503

การแปลภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
English Translation III
การแปลขันสูง การเลือกบทแปลและ การวิเคราะห์บทแปลทีเหมาะสม การแปลเอกสารวิชาการ บทเรี ยน
บทวิเคราะห์ เรื องสัน บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และเอกสารทางกฎหมาย การแปลแบบล่ามในสถานการณ์จริ ง
การวิจารณ์งานแปลและประเมินผลงานแปล การประยุกต์ทกั ษะงานแปลกบั การพัฒนาอาชีพในอนาคต
1552601

วรรณคดีเบืองต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Literature
รู ปแบบงานประพันธ์ องค์ประกอบในการวิเคราะห์วรรณคดี ฉาก โครงเรื อง ความขัดแย้ง ลักษณะในตัว
ละคร นําเสียง อารมณ์
1552602

ภาษาวรรณคดี
3(3-0-6)
Language of Literature
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: 1552601 วรรณคดีเบืองต้น
การวิเคราะห์ลกั ษณะภาษาในวรรณคดี การวิจารณ์วรรณคดี รู ปแบบการประพันธ์วรรณคดี การสรุ ป
ข้อคิดเห็น การจําแนก การถอดความ การตีความวรรณคดี การบรรยายให้เห็นภาพลักษณ์ตามลําดับเหตุการณ์
1552705

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
คําศัพท์เบืองต้นทางธุรกิจ การติดต่อสือสารระหว่างหน่วยงาน การจัดการองค์กร บุคลากรและหน้าที
การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การเขียนเตือนความจํา บันทึกและประกาศ
1553715

ภาษาอังกฤษในสือมวลชน
Mass Media English

3(3-0-6)

หลักการใช้ คาํ และรู ปแบบการใช้ ภาษา การเขียนหัวข้อเรือง ใบปลิว บทความ จดหมายข่าว การโฆษณา
ทางการค้า หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ และอินเทอร์ เน็ต

1553716

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for International Business
คําศัพ ท์ทีใช้ในการติดต่อ ทางธุ รกิจระหว่างประเทศ การเขี ยนรายงานทางธุ รกิจ รายงานการประชุ ม
เอกสารทีเกียวกับการค้าระหว่างประเทศ การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆในเชิงธุรกิจ
1553717

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Cultural Communication
โครงสร้างทางสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์และสังเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ทีมีผลต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสารและให้ ข อ้ มู ล ทางวัฒนธรรมไทยที
ถูกต้องแก่ชาวต่างชาติ
1553718

ภาษาอังกฤษเพือการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
English for Public Relations
คําศัพท์ การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในหัวข้อ หัวเรื อง คําโฆษณา สโลแกน วลี การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสู่สาธารณะ บทความ สิงตีพิมพ์ โฆษณา และสือประชาสัมพันธ์
1553719

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
English in Academic Situations
ทักษะภาษาชันสูงทีใช้ในการแปลและการค้นหาความหมายของเนือหาซึงเน้นทีความเชี ยวชาญและความ
ถูกต้องเพือการติดต่อทางสังคมและการเรี ยนรู ้
1553720

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purpose
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษทีมีเนือหาเฉพาะทาง
1553801

3(3-0-6)

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3(135)
Preparation for Professional Experience
การใช้คอมพิวเตอร์เบืองต้นในสํานัก งาน การเรี ยนรู ้ทกั ษะงานในสํานัก งาน การใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์การทํางาน การเรี ยนรู ้ทกั ษะงานบริ การ การทดลองฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

1553802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3(450)
Professional Experience
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: 1553801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์ การเรี ยนรู ้ทกั ษะงาน การใช้ภาษาอังกฤษ การเรี ยนรู ้
ทักษะงานบริ การในสถานประกอบการจริ ง
1554901

การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: 1551401 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
1552402 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
1552403 การเขียนภาษาอังกฤษ 3
ทักษะการวิจยั เบืองต้น การค้นคว้าอิสระ การหาข้อมูลทางวิชาการด้วยตนเอง การเลือกหัวข้อ การคัดสรรข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ การเขียนงานวิจยั และนําเสนอผลการวิจยั

