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01355206 อังกฤษวิชาการ (Technical English) 3(3-0-6) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝึกฝนทักษะการอ่านเพ่ือให้นิสิตได้คุ้นเคยกับศัพท์ในต าราเรียน วารสาร และสิ่ง
ตีพิมพ์อ่ืนๆ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ 

Practicing reading skill in order to familiarize the students with 
technical terms found in technical textbooks of various fields, periodicals 
and other printed matter.  

 

01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (English Correspondence) 3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ เน้นในเรื่องแบบฟอร์ม ศัพท์ ส านวน ศิลปะ
การเขียนจดหมายสมัครงานและวิธีการท าประวัติส่วนตัว  

Writing of various types of letters with emphasis on form, 
vocabulary and idiomatic and conventional expressions, including how 
to write letters of application and prepare resumes. 

 

01355208 ภาษาอังกฤษจากเพลง (English through Songs) 3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยในการ
ถ่ายทอดความหมาย การน าศัพท์และส านวนจากบทเพลงไปใช้ในชีวิตประจ าวันการ
ออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การเน้นจังหวะให้เหมาะสมกับลีลาและท่วงท่าใน
การพูด เพ่ือให้สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 

Practice in listening and speaking skills by focusing on songs and 
music as means of communication. Besides listening comprehension 
enhancement, learning new vocabulary, idioms and correct 
pronunciation including stress, rhythm and intonation will improve 
verbal and non-verbal communication abilities. 

 

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (Communicative English for Careers) 3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรเลข
ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Vocabulary and expressions used in many career areas. Memos, 
advertisements, telegrams, schedules, and other career documents. 

 

01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (Report Writing in English) 3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนรายงานที่เป็นทางการ การหาและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
การเรียบเรียงข้อมูล และการเขียนรายงาน 

Writing formal reports: locating and collecting data from various 
sources, compiling data, and writing a finished report.  
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01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment) 3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝึกฟัง พูดและเขียนภาษาที่ใช้ในการสมัครงานอาชีพต่างๆ เทคนิคการพูด
โต้ตอบในการสอบสัมภาษณ์และการเขียนใบสมัครงาน 

Listening, speaking, and writing based on the components of 
language necessary for job application for various careers and 
professions including strategies and techniques for job interviews and 
the completion of application forms.  

 

01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I (Elementary French I) 3(3-0-6) 
หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคพ้ืนฐาน ศัพท์และ

ส านวนในชีวิตประจ าวัน 
Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing elementary 

sentences. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II (Elementary French II)  3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01356101            

หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น 
ศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวันเพ่ือการสื่อสาร 

Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing at a higher 
level. Vocabulary and expressions in daily life. 

 

01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III (Elementary French III) 3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01356102 

หลักไวยากรณ์ระดับกลาง ฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับที่สูงขึ้นสนทนา
โต้ตอบในชีวิตประจ าวัน  

Intermediate grammar. Listening, speaking, reading and writing at a 
higher level. Conversations in daily life. 

 

01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV (Elementary French IV) 3(3-0-6) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 01356103     

หลักไวยากรณ์ระดับกลางที่สูงขึ้น สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไปอ่านเรื่องสั้นๆ เพ่ือ
เข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค 

Upper-intermediate grammar level. General conversations. Reading 
short texts in order to understand the content and language structure. 

01357111 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I (Elementary German I) 3(3-0-6) 
โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาเยอรมัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
Presentation of significant structures of the German language. 

Practice in listening, speaking, reading and writing. 
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