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แนวทางการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา เฉพาะภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

1) ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 บังคับเรียนจานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
ศท 141

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1

3 (2-2-5)

ศท 142

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2

3 (2-2-5)

2) เลือกเรียนอีก 1 วิชา ตามกลุ่มของหลักสูตร จานวน 3 หน่วยกิต
ศท 241

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

3 (2-2-5)

ศท 243

ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1

3 (2-2-5)

ศท 245

ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1

3 (2-2-5)

2. หมวดรายวิชาแกน

เลือกเรียน 3
ศท 242
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
3
ศท 244
ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
3
ศท 246
ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
3
ศท 247
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3
ศท 343
สนทนาภาษาอังกฤษ
3
ศท 344
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว 1
3
ศท 347
ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์
3
ศท 348
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3
ศท 440
ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์
3
ศป 042
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายการบิน
3
ศป 043
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 1
3
ศป 241
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
1
ศป 242
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1
ศป 243
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
1
หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอน

หน่วยกิต
(2-2-5)
(2-2-5)
(2-2-5)
(2-2-5)
(2-2-5)
(2-2-5)
(2-2-5)
(2-2-5)
(3-0-1)
(2-2-5)
(2-2-5)
(0-2-1)
(0-2-1)
(0-2-1)
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3. คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์
1) หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษา เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ
ศท 141
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษา และ ฝึกใช้ภาษาอั งกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียนตลอดจน
เสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพื่อเป็นพืน้ ฐานสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 141
Fundamental English 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: None
Practice of English for communicative purposes on a basic level; English usage in
everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; English learning
strategies.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 142

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
ภาษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่อ สารในระดั บที่ สู ง ขึ้น ภาษาอั ง กฤษในชีวิตประจ าวั น เน้น ค าศั พ ท์
ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตลอดจนกลวิธีในการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 142
Fundamental English 2
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 141 Fundamental English 1
English for communicative purposes on higher level; English in everyday life focusing on
vocabulary, grammar, listening, speaking, reading and writing; strategies for English learning on the
higher levels.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
และเลือกอีก 1 วิชา ตามกลุ่มของหลักสูตร
ศท 241
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
คาศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างทางไวยากรณ์ในบริบททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ฟัง พูด อ่านและเขียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 241
English for Science and Technology 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2
Specific vocabulary and grammatical structures in the context of science and technology,
using integrated language skills.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
*ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559*
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ศท 243

ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
คาศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างทางไวยากรณ์ในบริบททางด้านเกษตร โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ฟัง
พูด อ่านและเขียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 243
English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2
Specific vocabulary and grammatical structures in the content of agricultural science,
using integrated language skills.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 245

ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
คาศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างทางไวยากรณ์ในบริบททางด้านสังคมศาสตร์ โดยใช้ทักษะ
สัมพันธ์ฟัง พูด อ่านและเขียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 245
English for Social Sciences 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2
Specific vocabulary and grammatical structures in the content of Social Sciences, using
integrated language skills.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
2) หมวดรายวิชาแกน เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ
ศท 242
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
วิชาบังคับก่อน: ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ค าศั พ ท์ แ ละโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ททางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ส่ือสารและการ
เรียนในระดับที่สูงขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 242
English for Science and Technology 2
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 241 English for Science and Technology 1
English vocabulary and structures in the fields of science and technology, focusing on
practice of overall English language skills and English learning strategies for communicating and
studying at the higher levels in science and technology areas.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 244

ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับการสรุปความและการถกเถียง
ปัญหาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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GE 244

English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 243 English for Agriculture 1
Students will develop their reading skills and practice writing summaries and making
arguments on topics relevant to agriculture.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 246

ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
คาศัพท์และโครงสร้ างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทเชิงสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการ
ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ทางด้านสังคมศาสตร์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 246
English for Social Sciences 2
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 245 English for Social Sciences 1
English vocabulary and structures in the fields of social sciences, focusing on practice of
overall English language skills and English learning strategies for communicating and studying at the
higher levels in social science areas.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 247

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 หรือ ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้ทักษะสัมพันธ์พร้อมทั้งฝึกฝนกลวิธีใน
การเรียน การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 247
English for Academic Purposes
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE142 Fundamental English 2 or GE340 General English
Students study and practice using academic English by integrated skills and also practice
thinking analyzing and synthesizing in order to prepare for further education.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 343

สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1 หรือ ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
พัฒนาความสามารถในการพูด สาหรับนักศึกษาที่ต้องการทางาน ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ โดยจะเน้นถึงการสัมภาษณ์ การรับงานและการส่งงานในสายงานของแต่ละสาขา ฝึกการออก
สาเนียงที่ถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษ และบางคาที่เป็นปัญหาสาหรับคนไทย รวมทั้งฝึกพูดบทสนทนา
ทั่ว ๆ ไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 343
English Conversation for the Workplace
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 141 Fundamental English 1 or GE 340 General English
Develop abilities in verbal communication for employment such as job interviewing and
dealing works in different job areas and practice making general conversation.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
*ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559*
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ศท 344

ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ฝึกทักษะทางภาษาเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในด้านงานบริการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 344
English for Tourism 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2
The course emphasize on practicing communicative language skills in Tourism area.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 347

ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 หรือ ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ ศัพท์ สานวนและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจ โดย
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 347
English for Commerce
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2 or GE 340 General English
To study the grammatical structure, vocabulary, idiomatic terms and culture pertaining to
business industry by using integrated skills (Listening, Speaking, Reading and Writing)
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 348

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 หรือ ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 หรือ
ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาและฝึกฝนทักษะที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 348
English for Further Studies and Careers
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE141 Fundamental English 1 or GE142 Fundamental English 2 or GE340
General English
To study and practice essential skills for further study and future careers.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 440

ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-1)
วิชาบังคับก่อน: ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หรือ
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1 หรือ ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1 หรือ
ศท 247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือ ศท 248 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
ฝึกอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และฝึกเขียนเพื่อถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งฝึกวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายที่ชัดเจนจากภาษาที่ใช้ในสื่อประเภทต่าง ๆ นัน้
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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GE 440

English in the Print Media
3 (3-0-1)
Prerequisite: GE241 English for Science and Technology 1 or
GE 243 English for Agriculture 1 or GE 245 English for Social Sciences 1 or
GE 247 English for Academic Purposes or GE 248 Basic Reading and Writing Skills
Reading and writing news articles and pieces of information in the print media. Practising
skill in analyzing information by way of understanding the language patterns used in different types
of the print media.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 1 hour/week)
ศป 042

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายการบิน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ศึกษาคาศัพท์แ ละสานวนที่ใช้สาหรับการบริ การภาคพื้นดิน และการบริการบนเครื่องบิ น
รวมทั้งฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่ของบุคลากรสายการบิน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 042
English for Airline Personnel
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2
To study vocabulary and expressions used for ground and in – flight services; and to
practise four English language skills including listening, speaking, reading, and writing essential for
performing duties of airline personnel
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศป 043

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการเกษตรในชีวิตประจาวัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 043
Communicative English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: None
Practice English communication skills to communicate effectively in Agriculture topics in
everyday life.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศป 241

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน: : ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หรือ
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1 หรือ ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับค่อนข้างสูง การฟังเรื่องที่มีความยาวขึน้ การพูดแสดงความ
คิดเห็น และการเขียนระดับย่อหน้าสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LR 241

English language Practice 1
1 (0-2-1)
Prerequisite: GE241 English for Science and Technology 1 or
GE 243 English for Agriculture 1 or GE 245 English for Social Sciences 1
Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long passages; speaking
for expressing opinion; short paragraph writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ศป 242

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน: ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับสูง การฟังข่าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบ
แสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสัน้
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 242
English language Practice 2
1 (0-2-1)
Prerequisite: LR 241 English language Practice 1
Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news stories,
documentary and interview; conversation in contexts; short essay writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ศป 243

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน: ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
คาศัพ ท์แ ละหลัก ไวยากรณ์ ระดั บก้ า วหน้า การฟั งเรื่องประเภทต่างๆ ที่ มีค วามยาวมาก
การพูดเพื่อจุดประสงค์ตา่ งๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 243
English language Practice 3
1 (0-2-1)
Prerequisite: LR 242 English language Practice 2
Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds of
considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ด้าน
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รายวิชา

1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
หมวดรายวิชาแกน
ศท 242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2
ศท 244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
ศท 246 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
ศท 247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ
ศท 344 ภาษาอังกฤษสาหรับการ
ท่องเที่ยว 1
ศท 347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
ศท 440 ภาษาอังกฤษในสื่อสิง่ พิมพ์
ศป 042 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
สายการบิน
ศป 043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
การเกษตร 1
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3

2

3

ด้านความรู้

1

2

3

4

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

    
    

 
 

 
 

 
 

    

 

  

 

    
    

 
 

  
  

 
 

    

 

  

 





















   


   
 


       


  
 
         

     

    

 

     

    

 

  



 

                 
 

 

 





                 
                 
 
 
 

 
 
  

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

 
 
 

  
  
  

 
 
 

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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