หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business English

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
B.A. (Business English)

3. วิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลั กสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554 รหัสหลักสูตร 25431471100978
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559 ให้ ค วามเห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติ
หลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้
8.1 เลขานุ การ เจ้ าหน้าที่ฝุายต่างประเทศ หรือนักวิเทศสั มพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ
8.2 พนักงานแผนกต้อนรับและธุรกิจระหว่างประเทศในหน่วยงานเอกชน
8.3 พนักงานต้อนรับและ/หรือลูกค้าสัมพันธ์
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8.4 พนักงานของบริษัทนําเที่ยว
8.5 พนักงานบริการสายการบินระหว่างประเทศทั้งแผนกบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน และ
พนักงานบริการบนเครื่องบิน
8.6 พนักงานธุรการของสถานทูตต่างประเทศ
8.7 เจ้าของกิจการขนาดย่อม
8.8 พนักงานในบริษัทเอกชนต่าง ๆ
8.9 งานด้านสื่อสารมวลชน
8.10 นักการตลาด
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง ทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปีที่สาเร็จ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
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อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขํา

อาจารย์
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อาจารย์ปราณี สีนาค

อาจารย์

4

อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า

อาจารย์

ลาดับ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 2553
และอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
2550
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2535
วิทยาลัยครูนครปฐม
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
2544
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสยาม

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

3

ลาดับ
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ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2551

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รนี้ เ กิ ด ขึ้ น จากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแนวทาง
การพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551–2565) ซึ่งได้เสนอสถานการณ์ ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2559 ให้มีความสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง สังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจ โลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมายังประเทศแถบเอเชีย
มากขึ้น ประเทศไทยจึงมีความพยายามในการขยายตลาดแรงงานและสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านการค้า การลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ถือเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งใน
การพิจารณาวางแผนและพัฒนาหลักสูตรให้รองรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เล็งเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้างต้น
จึ ง มี น โยบายในการปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าและเนื้ อ หาของหลั ก สู ต รให้ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและเพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสายงานด้าน
ธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนจะประสบกับ
สภาวการณ์เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่และความเชื่อที่แตกต่างกัน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้นํามาเป็น
ประเด็นหลักในพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตในบริบทของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน และประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ เมื่อผู้เรียนได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
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ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมของชาติที่พูดภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็จหลักสูตรบัณฑิตจะสามารถเข้า
สู่ตลาดแรงงานด้วยความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารงานด้านธุรกิจ และสามารถเผยแพร่
วัฒนธรรมของประเทศไทยสู่ระดับท้องถิ่นและสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 .1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน และประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรจึงให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่
มีศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสายงานด้านธุรกิจทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับ
สากล นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรม
ความสามารถทางเทคโนโลยี และทางวิชาชีพธุรกิจเป็นสําคัญ ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อ
สร้างกําลังคนและแรงงานการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นสู่สากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้ กํ า หนดว่ า
“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ปฏิบัติการสอน งานวิจั ย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในฐานะ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น จึงให้ความสําคัญกับ การจัดการศึกษาให้คนในชุมชนและท้องถิ่น ในการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝุรู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่
ในสังคมได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึง พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับ
กับ พัน ธกิจของมหาวิทยาลั ย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยปลู กฝั งให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ รู้ ค่ า ความเป็ น ไทย และมี ศั ก ยภาพด้ า น
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรได้เพิ่ม
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รายวิชาเลือกทางภาษาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านที่จําเป็นและเป็นความต้องการของตลาดแรงงานให้มี
ความทันสมัยต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมของชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
13. ความสั ม พั น ธ์ (ถ้ า มี ) กั บ หลั ก สู ต รอื่ น ที่ เ ปิ ด สอนในคณะ/สาขาวิ ช าอื่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/
สาขาวิชาอื่น)
13.1 สาขาวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรนี้กําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนหลักสูตรหมวดวิชาแกน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ด้า นหลั ก การตลาด ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น ตลอดจนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในสายงานธุรกิจ เป็นผู้ใฝุรู้สามารถคิดงานธุรกิจอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่ อสารในงานธุรกิจ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิล ปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมของชาติที่พูดภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้
ด้านธุรกิจไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
หลักสู ตรนี้ เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ สามารถนํารายวิช าของ
หลักสูตรนี้ไปกําหนดในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาแกน หรือรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ หรือรายวิชาเฉพาะ
ด้านเลือก หรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้
นอกเหนือจากหลักสูตรของตนเองแล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม สามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ หากต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขเฉพาะของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ในบริบทที่เกิดขึ้นจริงทั้งในภาคธุรกิจ ระดับท้องถิ่นและสากล
โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ด้านทักษะภาษา เชิญผู้ประกอบการหรือหัวหน้าสถาน
ประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรนี้เปิดสอนรายวิชา 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และรายวิชา 1551606
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ให้แก่คณะวิทยาการจัดการ โดยเป็นรายวิชาแกนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
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13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบของกรรมการประจําสาขาวิชาโดยมีประธานสาขาวิชาเป็นประธานดําเนินการ โดยมีการประชุม
วางแผนร่ว มกันของกรรมการประจําสาขา อาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อ กําหนด
เนื้อหา ผู้สอน ทักษะ วิธีการ สื่อ และกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สอดรับกับ
โครงสร้างหลักสูตรและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามหลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และยังผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกต์ใช้ในสายงานธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสาคัญ
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเชิ ง ธุ ร กิ จ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพได้ในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อ ผลิ ต บั ณ ฑิต ที่มี ค วามสามารถในการคิด วิเ คราะห์ มี ความคิดสร้า งสรรค์
ความสามารถสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี เข้าใจพหุวัฒนธรรม สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.3.4 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ
จิตสาธารณะ และจิตบริการ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ให้มีมาตรฐานตรงตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด

กลยุทธ์
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
2. ติดตามประเมินหลั กสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

8

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร
2. รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการทางธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม

กลยุทธ์
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอยู่เสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
ในด้านทักษะความรู้
ความสามารถ
ในการทํางานโดยเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ดี
3. แผนพัฒนาการจัดการเรียน
1.ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน 1. ระดับความพึงพอใจ
การสอนให้ผู้สําเร็จการศึกษา
การสอนภาคปฏิบัติโดยให้ผู้เรียน ของผู้ใช้บริการและแหล่ง
มีทักษะปฏิบัติการทางภาษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ฝึกต่อการปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพ สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ทางวิชาชีพของผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้มีระบบการเพิ่มพูน 2. ระดับความพึงพอใจ
ทักษะปฏิบัติการทางภาษาเพื่อ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพต่อไป การปฏิบัติการวิชาชีพ
3. จัดห้องปฏิบัติการทางภาษา
ของบัณฑิต
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียนและใช้สื่อที่
ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้
4. แผนการพัฒนาทักษะ
พัฒนาทักษะด้านคุณธรรม
1. จํานวนโครงการพัฒนา
การสอน/การประเมินของอาจารย์ จริยธรรม ทักษะด้านความรู้
ทักษะการสอนและ
ผู้สอนตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้าน
การประเมินผลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ อาจารย์ตามผล
ความรับผิดชอบ และทักษะ
การประเมินของอาจารย์
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ตามผลการเรียนทั้ง 5
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ด้าน
สารสนเทศ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อทักษะ
การสอนของอาจารย์ที่มุ่ง
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน โดยกําหนดให้ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต
มีสัดส่ว นเทีย บเคีย งกัน ได้กับ การศึกษาภาคปกติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2 . การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2.3 มีระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เฉลี่ยแล้วไม่ต่ํากว่า 2.00
2.2.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน
2.3.2 นักศึกษาบางส่วนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากว่ามาตรฐาน
2.3.3 นักศึกษาบางส่วนมีความสามารถและความถนัดไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มีการจัดสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ให้กับนักศึกษา
เข้าใหม่และนักศึกษาทุกชั้นปี ให้มีทักษะความชํานาญด้านการใช้ภาษา เพื่อนําไปบูรณาการและเตรียม
ความพร้อมในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
2.4.2 กําหนดตารางเวลาให้นักศึกษาฝึกฝน พัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาโดยใช้
โปรแกรมฝึกภาษา เช่น Ellis และ Discoveries จากห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access
Learning Center: SALC)
2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําด้านความรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติ ตลอดจนแนะแนวการดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
คาดว่าจะรับเข้าศึกษา
2559
2560
2561
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
ชั้นปีที่ 4
รวม
40
80
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2562
40
40
40
40
160
40

2563
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559
768,000
32,000
800,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
921,600 1,075,200 1,228,800
32,000
32,000
32,000
953,600 1,107,200 1,260,800
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2563
1,382,400
32,000
1,414,400

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(งบโครงการ)
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2559

ปีงบประมาณ
2561
2562

2560

2563

159,190 163,965.7 168,741.4 173,517.1 178,292.8
220,658

240,658

260,658

280,658

300,658

-

-

-

-

-

153,600

153,600

153,600

153,600

153,600

533,448 558,223.7 582,999.4 607,775.1 6,325,508
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
593,448 618,223.7 642,999.4 667,775.1 692,550.8
40
80
120
160
160
14,836.2 7,727.79 5,358.33 4,173.59 4,328.44

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ดังนี้
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน รายวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
48 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
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30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย์
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องต้น
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
สนทนาภาษาพม่า
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
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น(ท-ป-ค)
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)
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)

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ทักษะสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills
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รหัสวิชา
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อวิชา
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life

ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า

16

3 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1551604
2900101
3561104
3561401

รหัสวิชา
1532201
1551100
1551120
1551160
1551161
1551608
1551611
1552102

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาแกน รายวิชาบังคับ จานวน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น
Introduction to Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

94 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน
ชื่อวิชา
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
Introduction to English Phonetics
การใช้ภาษาอังกฤษ 1
English Usage 1
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
English Usage 2
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Listening and Speaking Skills in Business 1
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Listening and Speaking Skills in Business 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
English for Business Correspondence
การเขียนอนุเฉทในเชิงธุรกิจ
Paragraph Writing in Business

48 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1552201
1552301
1552608
1552609
1552610
1553613
1554400
1554401

ชื่อวิชา
การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
การอ่านบันเทิงคดีทางธุรกิจ
Reading Appreciation in Business
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
Business English Reading and Writing Skills 1
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
Business English Reading and Writing Skills 2
การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ
Critical Reading in Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
English for Business Presentations
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ
Intercultural Communication in the Business World
การเขียนเรียงความเชิงธุรกิจ
Essay Writing in Business

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ข้อกาหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1552221
การแปลทางธุรกิจ อังกฤษ-ไทย
3(3-0-6)
Business Translation: English-Thai
1552603
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Mass Media English
1552604
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism
1552610
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Negotiations
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1552631
1553601
1553603
1553610
1553611
1553620
1554303
1554901
3541101

ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
English for Finance and Banking
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน
English for Secretary and Office Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
English for Logistics Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
English for Public Relations in Business
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน
English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
English for Human Resource Management
นวนิยายกับสังคม
Novel and Society
การค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
หลักการตลาด
Principles of Marketing

(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จานวน
ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1553801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Pre-practicum in Business English
1554801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Professional Internship in Business English
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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)
3(250)
3(3-0-6)

7 หน่วยกิต

น(ชั่วโมง)
2(90)
5(450)

รหัสวิชา
1553811
1554802

แบบสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย น รายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ต รข องมหา วิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับรายวิช าที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
หมายเหตุ รายวิชาที่จัดให้สาขาอื่นเลือกเรียน
รหัสวิชา
1551605
1551606

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี

หมวดวิชาและหมู่
วิชา
เลขตัวที่ 1 - 3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3 บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
250 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
400 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี

หมวดวิชาและหมู่
วิชา
เลขตัวที่ 1 - 3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการแปล
3 หมายถึง กลุ่มวิชาวรรณคดี
4 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม
5 - 7 หมายถึงกลุ่มวิชาอังกฤษเฉพาะกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
จะต้ อ งผ่ า นการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ร ะบุ ไ ว้ ก่ อ นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิ ช านั้ น
โดยนักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน โดยได้ระดับคะแนน A,
B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
1500134
1551100
1551160
4000124
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การคิดและการตัดสินใจ
รายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
1551120
1551161
2000113
2000114
3561104

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
อาเซียนศึกษา
สังคมไทยในบริบทโลก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1552201
1552608
2500114
2500115
3541101
3561401
4000126

ชื่อวิชา
การแปลเบื้องต้น
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
จริยธรรมและทักษะชีวิต
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
หลักการตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น(ท-ป-ค)
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)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1551611
1552102
1552221
1552301
1552604
2900101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
การเขียนอนุเฉทในเชิงธุรกิจ
การแปลทางธุรกิจ อังกฤษ-ไทย
การอ่านบันเทิงคดีทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1551604
1552609
1552610
1552631
1553601
1553610
1553613

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ

น(ท-ป-ค)
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(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1532201
1551608
1552603
1553603
1553611
1554401

ชื่อวิชา
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน
การเขียนเรียงความเชิงธุรกิจ
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1552610
1553801
1553811
1554400
1554901

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ
2(90)
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ
3(3-0-6)
การค้นคว้าอิสระ
3(3-0-6)
รวม 11 หน่วยกิต หรือ 10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
1554801
1554802

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ
5(450)
สหกิจศึกษา
6(540)
รวม 5 หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต
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สรุป

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาแกน รายวิชาบังคับ
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

130
30
94
12
48
27
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทย การใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น ใจความสํ า คั ญ
การทํางาน เวลาว่าง การเดินทาง การบรรยายและให้เหตุผล ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝันและ
ความหวัง
English for communication, listening, speaking, reading and writing, main
ideas, interests, work, leisure time, travelling, describing and giving reasons, experiences,
events, dreams and hopes
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รหัสวิชา
1500135

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Pre-requisite: 1500134 English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทํางาน การพูดบรรยาย การแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็น การอ่านประกาศและบทอ่านเกี่ยวกับงาน การเชื้อเชิญและนัดหมาย การเขียนบันทึก การเขียน
จดหมาย และการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
Communicative English for work, describing and exchanging of ideas,
reading notifications and work related texts, invitations, appointments, writing office
memos, writing and responding to business letters
1500136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่ าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินค้า
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing
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รหัสวิชา
1500138

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพท์และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
Japanese characters and sound system, vocabulary, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุนและการใช้ภ าษาญี่ปุนใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต้ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน้ น เสี ย งและพยางค์
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครั ว กิจ กรรมในชีวิตประจํ าวั น การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัว เลข เสื้ อผ้าและ
อุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabulary in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500141

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ย ว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาตากาล็อก
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies
1500142

ภาษามาเลย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย์ เ บื้ อ งต้ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน้ น เสี ย งและพยางค์
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครั ว กิจ กรรมในชีวิตประจํ าวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัว เลข เสื้ อผ้าและ
อุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabulary in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500143

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย์
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษามาเลย์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in
different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication
strategies
1500144

ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต้ น ตั ว อัก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต์ รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัว เอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabulary in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories
1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิ ทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
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การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช้ ภ าษาลาว
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาว และกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
1500146

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม่า เบื้ องต้น ตั ว อั กษร พยัญ ชนะ สระ และวรรณยุก ต์ รูป ประโยคพื้น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabulary in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories
1500147

สนทนาภาษาพม่า
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช้ ภ าษาพม่ า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500148

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabulary in contexts, occupation,
color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดิ นทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาเวียดนาม
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication
strategies
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(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู้ พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เ คราะห์ การแสดงทั ศ นะต่ อ
การเมื องและการปกครองของไทย เหตุ การณ์ ทางประวัติ ศาสตร์ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมือ ง
การปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ่ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์กร
คู่เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก
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Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชี วิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบู รณาการการใช้
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
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(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ปั ญ หาทางจริ ย ธรรมในสั ง คมปั จ จุ บั น
หลักจริย ธรรมเพื่อการดําเนิน ชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on
the philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer
mindedness and public consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์ กร หน่วยงานที่ทํางานด้านจิตอาสา
การบําเพ็ญประโยชน์ หรือ เป็นอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting
to community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณค่าของสุ นทรียภาพด้านทัศนศิล ป์ ดุริยางคศิล ป์ นาฏศิล ป์และ
การแสดง การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
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รหัสวิชา
2500117

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาต่อการดําเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรม
มนุษย์ ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตน มนุษยสัมพันธ์ และการทํางานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
2500118

ทักษะสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ
การให้บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use
2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
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(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒ นาลั กษณะการคิดและกระบวน
การคิด ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และ
การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of
the knowledge in daily life
4000125

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ่ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชน์ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของ
การเป็ น ผู้ เ ล่ น และผู้ ดู กี ฬ าที่ ดี การสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายและการสร้ า งเสริ ม สุ ข นิ สั ย
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries
4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้าน
การประมวลผลคํา ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
38

Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ด้า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด้ า นพลั งงาน ภาวะโลกร้ อ น ด้ า นทรั พ ยากรธรร มชาติ
สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
4000128

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย
ส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการปูองกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วน
บุคคล และทักษะการเชื่อ มโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
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รหัสวิชา
4000129

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผู้นํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities
for oneself and family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั กประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต่างประเทศ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
4000131

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าที่
ใช้ในการชําระค่าไฟฟูาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย
Basic mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน
รายวิชาบังคับ
จานวน
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
English for Hotel
คําศัพท์เบื้องต้นที่จําเป็นและบทสนทนาเกี่ยวกั บธุรกิจโรงแรมโดยเน้นการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมและทีมงานภายในโรงแรมที่เป็นเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม อาทิ การใช้โทรศัพท์ สถานการณ์จริงในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรมอย่างน้อย
250 ชั่วโมง
Study basic knowledge of necessary vocabulary and expressions required
in hotel business areas with emphasis on communication with hotel guests and other
English-speaking staff members; English practice in daily hotel business, on
the telephone and online; authentic work experience in hotel business using English
daily for at least 250 hours
2900101

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
วิ วั ฒ นาการ ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวโน้ ม ลั ก ษณะ องค์ ป ระกอบหลั ก และ
องค์ประกอบ สนับสนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับการ วางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของการเปิดเสรีทางการค้า
การบริการ นโยบายและ บทบาทของรัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ขององค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
Evolution, definition, significance, trends, characteristics, key elements and
supporting elements of tourism industry; impacts of tourism industry; concepts of
tourism planning and developing in the context of free flow of services; policy and
roles of government in tourism development both in macro and micro levels; roles,
duties and responsibilities of national and international tourism organizations
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รหัสวิชา
3561104

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ลั ก ษณะพื้ น ฐานของธุ รกิ จประเภทต่ าง ๆ องค์ ประกอบที่ใ ช้ใ นการประกอบธุร กิ จ
การจั ด การ การบั ญ ชี การเงิ น การตลาด การบริ ห ารด้ า นบุ ค คล การบริ ห ารสํ า นั ก งาน
ซึ่ง ครอบคลุ มถึ ง เอกสารทางธุร กิ จ ประเภทต่ า ง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนปั ญหาที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
The basic characteristics of various business, element of business
conducting, management, accounting, finance, marketing, personal management, office
management cover to various business document, the way to do business, business
problem and ethics of businessman
3561401

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน และปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Conception, human resource management theory, work analysis, human
resource planning, application, selecting, training and personal development,
the evaluation of work performance result, benefits, and factors that effect to human
resource management
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน
รหัสวิชา
1532201

48 หน่วยกิต

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Introduction to English Phonetics
แนวคิดพื้นฐานทางสัทศาสตร์ อวัยวะในการออกเสียง กระบวนการทําให้เกิดเสียงพูด
ฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียง การถ่ายเสียงและสัทอักษรสากล ระบบเสียงภาษาอังกฤษ องค์ประกอบ
ของการพูดภาษาอังกฤษ อาทิ การเชื่อมเสียง จังหวะ การลงเสียงหนักเบาและทํานองเสียง การฝึกออก
เสียงภาษาอังกฤษ และเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาสําหรับคนไทย
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Fundamental concepts of phonetics, including speech organs,
the production of sounds, speech sound production mechanisms and
the international phonetic alphabet; the study of the sound system of English;
the practice of analyzing the phonological system, i.e. consonants, vowels, syllables
rhythms and intonation
1551100

การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Usage 1
การศึกษาและทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นในด้านรูปแบบประโยค
ต่าง ๆ การจัดเรียงคํา วลี กาล รวมถึงคําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ
The study and review of the fundamental English grammatical structure
with particular attention to sentence forms, word order, phrases, tenses, including
vocabulary and expression used in business communication
1551120

การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Usage 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1551100 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
Pre-requisite: 1551100 English Usage 1
การศึกษาและทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ในเชิงบริบทที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ได้แก่ ทางด้าน
โครงสร้างคํา วลี ประโยค และคําเชื่อมต่างๆ สามารถใช้ภาษาหรือสร้างภาษาที่มีความเหมาะสมกับ
บริบททีท่ างด้านธุรกิจได้
The study and review of further grammatical structures in the
complicated levels i.e. word combinations, phrases, sentences, tenses, and the variety
of transitional words; use and production of the required aspects of language in
business contexts
1551160

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Listening and Speaking Skills in Business 1
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง และพู ด ในสถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ฝึ ก การสนทนา บทพู ด
ทางธุรกิจ ฝึกการออกเสียง และรูปแบบการพูดในภาษาอังกฤษ การปรับเสียง การเน้นเสียงของคํา วลี
ประโยค และบทสนทนาขนาดสั้น
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Development of listening and speaking skills in everyday situations;
extended discourse in dialogues, sound recognition and pronunciation, and features of
spoken English; linking, assimilation, weak forms, stress and intonation of the word,
phrase, sentence and short spoken-discourse level
1551161

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Listening and Speaking Skills in Business 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1551160 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Pre-requisite: 1551160 Listening and Speaking Skills in Business 1
การฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จในการทํ า งาน และสถานการณ์ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง
การถามและให้ข้อมูล การสัมภาษณ์งาน รายงานของบริษัท และการนําเสนอทางธุรกิจ
English listening and speaking skills used in professional and job-related
situations, including how to ask for and give information and directions, interviews,
reports and dictation; practicing to pronounce strings of words and common problem
sounds
1551608

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
English for Marketing
คําศัพท์เกี่ยวกับการตลาด บทสนทนาส่วนแบ่งการตลาด ผลิตภัณฑ์ สถานที่ ราคาที่
คงที่และเปลี่ ย นแปลง การส่ งเสริ มการขาย เปูา หมายการตลาด ช่องทางการค้า และลั กษณะทาง
กายภาพของการขาย ศึกษาคําศัพท์ทางการตลาดจากสื่อที่หลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ
Marketing terminology and expressions including marketing mix, product,
place, price, fixed and variable costs, promotion, marketing targets, channels of
distribution, and physical distribution; applying this terminology in a marketing context
and reading printed materials taken from business review magazines, English
newspapers and business documents
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รหัสวิชา
1551611

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Correspondence
การเขียนจดหมายธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและในรูปแบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ จดหมายสั่งซื้อ จดหมายส่งเสริมการขายสินค้า จดหมายตอบรับและ
ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า และรูปแบบอื่นๆ ที่จําเป็น ได้แก่ การเขียนจดหมายแบบอื่นๆ การเขียนรายงาน
และบทความทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Writing various types of business letters in both conventional and
electronic forms, letters of inquiry, sales promotion, acceptance, confirmation and
other necessary forms: letters, reports and business articles
1552102

การเขียนอนุเฉทในเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Paragraph Writing in Business
ลักษณะการเขียนระดับย่อหน้าที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบและรูปแบบต่าง ๆ ของ
การเขียนย่อหน้า ฝึกรวบรวม จัดระดับความคิดหรือ ข้อมูลและเรียบเรียงถ่ายทอดเป็นข้อเขียนระดับย่อ
หน้าเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
Features of effective paragraph writing; paragraph components and
patterns of paragraph development; development of skills in generating and shaping
ideas or information to be presented in a critical and creative paragraph
1552201

การแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Translation
หลักการแปลและการฝึกแปลระดับประโยค และข้อความขนาดสั้นจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ฝึกแปลผลิตภัณฑ์ทางการค้า คําแนะนําสินค้า และคู่มือ
การใช้งานเบื้องต้นได้
Fundamental principles of translation and making systematic practice in
translating English to Thai and Thai to English, from sentence level to short passages;
practical applications in basic translating commercial literature in descriptions of
products, instructions and user manuals
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รหัสวิชา
1552301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การอ่านบันเทิงคดีทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Reading for Appreciation in Business
การพัฒนาทักษะการอ่าน และการพัฒนาทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจผ่านเรื่องสั้น และนวนิยายคัดสรร การฝึกทักษะการฟังและพูดในบริบทธุรกิจผ่านบทภาพยนต์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน
Development of reading and vocabulary learning skills in business
through selected short stories and novel; practice of speaking and listening skills
through selected movie scripts related to changing in society, economy and current
situation
1552608

ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Reading and Writing Skills 1
กลวิธีการอ่านในเชิงธุรกิจในระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่ซับซ้อน รูปแบบภาษา
ต่างๆ การใช้คําเชื่อมในบริ บ ท และมีทักษะการเรียนในการค้นคว้าหาความหมายของคําศัพท์ใหม่
การอ่านจับใจความสําคัญ และใจความรอง การสรุปความ และการจัดระเบียบความคิดของเนื้อความ
ที่อ่านและการย่อความจากเรื่องที่อ่าน
Basic strategies for business reading at the complex sentence and
paragraph level; language patterns, the use of context clues and word-study skills for
discovering meaning of new words; reading for main ideas and details, note taking,
organizing ideas and information and summarizing business texts
1552609

ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English Reading and Writing Skills 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1552608 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ 1
Pre-requisite: 1552608 Business English Reading and Writing Skills 1
การประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่านในบริบทเชิงธุรกิจ การตลาด การโฆษณา การเงินและ
การธนาคาร การค้ า ปลี ก และการขายสิ น ค้ า ออนไลน์ และข้ อ ความที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเชิ ง ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง รูปภาพ กราฟ และการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ การเปรียบเทียบ
ข้อเท็จจริงและการให้ความเห็นต่าง ๆ
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Reading Strategies application in business texts, marketing, advertising,
banking and finance, retail and online selling and other business related texts;
Interpreting and analyzing information, table, charts and graphs, retrieving details,
comparing facts and making comments
1552610

การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Critical Reading in Business
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อความซึ่งเกี่ยวข้องในบริบทธุรกิจ การประเมินความ
คิดเห็นที่ตรงกันข้าม และรายละเอียดเพิ่มเติมในสถานการณ์ทางธุรกิจ การใช้ปัญญาคิดอย่างสร้างสรรค์
Analyzing and criticizing texts that are related in business; evaluation of
conflicting opinions, and supporting details in business situations; application of critical
thinking
1553613

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Presentations
หลักการและเทคนิคเพื่อนําเสนอทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการพูด
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม การใช้สื่อประสม กลวิธีในการจูงใจ น้ําเสียงที่ใช้ในการนําเสนอ การเว้น
จังหวะ การเน้นคํา การใช้คําเสริม และการใช้อวัจนภาษา
Principles and techniques for delivering modern business presentations
effectively; practice speaking through individual and group projects for business
presentation; utilizing multimedia equipment and the strategies of persuasive
presentation, voice projection, pause, markers, fillers and non-verbal communication
1554400

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ
3(3-0-6)
Intercultural Communication in the Business World
การสํารวจทฤษฎี การวิจัยและกระแสในปัจจุบันของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มี
ความสํ าคัญในประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับประเทศต่างๆทั่วโลก การตรวจสอบและศึกษาอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ในบริบทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Exploring theories, research and current concerns in intercultural
communication with an emphasis on issues related to countries anywhere in the world;
examining studies associated with identity, business culture, and business ethics,
particularly in the context of intercultural communication

47

รหัสวิชา
1554401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเขียนเรียงความเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Essay Writing in Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1552102 การเขียนอนุเฉทในเชิงธุรกิจ
Pre-requisite: 1552102 Paragraph Writing in Business
การเขียนเรียงความ ได้แก่ เรียงความเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
การแสดงเหตุและผล และการโต้แย้ ง เน้นการเขียนที่กระชับ สมเหตุสมผล ชัดเจน และใช้ภาษาที่
ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลใน
บริบทธุรกิจ
Essay writing including comparison-contrast, cause-effect, and
argumentative essays, with emphasis on conciseness, credibility, clarity and correct use
of language, as well as critical thinking and creativity for effective communication in
business contexts
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ข้อกาหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มวิ ชา
เฉพาะด้านเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1552221 การแปลทางธุรกิจ อังกฤษ–ไทย
3(3-0-6)
Business Translation: English–Thai
ทบทวนทฤษฎี การแปลเบื้องต้ นในการแปลเอกสารทางธุร กิจจากภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย การแปลใบปลิวสินค้า โฆษณา ประกาศต่างๆ ใบสั่งซื้อและใบชําระเงิน สัญญาและข้อ ตกลง
ในระดับประโยคและระดับย่อหน้า
Review of the basic principles of translation, contrastive study of English
and translation to Thai, practice to translate various texts in sentence and paragraph
levels from English into Thai; practice to translate business materials, brochures,
advertisements, announcements
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รหัสวิชา
1552603

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Mass Media English
การอ่านงานเขียนในหลายรูปแบบทั้งสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์จากหนังสือพิมพ์
นิตยสาร แผ่นพับ ตารางกิจกรรม โฆษณาในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ ลักษณะของประโยคและศัพท์
พาดหัวข่าว หลักการส่งเสริมการขาย บทความ จดหมายข่าว โฆษณาเพื่อการค้า และประกาศรับสมัคร
งาน การตีความข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากข่าว บทความและบทบรรณาธิการในระดับที่สูงขึ้น
Reading various writing styles in printed and electronic media in
newspapers, magazines, brochures, itineraries, newspaper advertisements and web
sites; syntactic and lexical features, headlines, promotional literature, articles,
newsletters, commercial advertisements, and classified advertisements; extended
practice in interpreting facts and opinions from news items, articles and editorials
1552604

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism
การศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ภายในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม คําศัพท์ การแสดงออกและทฤษฎีหลัก แนวโน้ม ประเด็นความ
ต้อ งการของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว การจั ด หาที่ พั ก วางแผนการเดิ นทางและอธิบ ายสถานที่
ท่องเที่ยวที่สําคัญของท้องถิ่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม การทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ
An overview of the tourism industry locally, nationally and internationally;
gaining knowledge of behavior, vocabulary, expressions, key concepts, trends and
issues needed in the tourism industry; arranging accommodation and planning itinerary;
and describing local tourist attractions and cultural activities; field trips to various
famous tourist sites
1552610

ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Negotiations
บทสนทนาทางธุรกิจ เช่น กลวิธีการพูด และการใช้ภาษาในการเจรจาทางธุรกิจ บทบาท
ของผู้ พู ด ในการเจรจา และการจั ด การอารมณ์ การใช้ ภ าษาแสดงความคิ ด เห็ น การอธิ บ าย และ
การโต้แย้ง และการตัดสินใจ
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Business conversation; conversational strategies and language expressions
used in business negotiation; speakers’ roles in negotiation and emotional
management; use of language in expressing opinions, explaining and presenting
arguments, and decision-making
1552631

ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
English for Finance and Banking
การใช้ ภ าษาพู ด ในบริ บ ทสถานการณ์ จ ริ ง และภาษาเขี ย นจากบริ บ ทที่ ห ลากหลาย
คอลัมน์ธุรกิจในหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอั งกฤษ ศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญ หา
เบื้องต้น และประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร
Exercises and practice with both authentic spoken language material and
written texts from a variety of sources, business sections of English newspapers, and
journals; extended knowledge on vocabulary and expressions related to banking,
simple problem solving, and matters focusing on this specialized field
1553601

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน
3(3-0-6)
English for Secretary and Office Management
คําศัพท์เบื้องต้น และการใช้ภาษาในสํานักงาน ฝึกทักษะที่หลากหลายในงานสํานักงาน
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Basic vocabulary and expressions used in office work; multi-skill course in
office jobs, terms of office equipment, instructional and work process in business
situations; development essential computer skills for office work
1553603

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
English for Logistics Management
หลักการของโครงสร้างภาษา คําศัพท์และสํา นวนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการขนส่ง, การจัดการกับการสั่งซื้อของลูกค้า และการร้องเรียนหลังการให้บริการ
Principle of language structures, vocabulary, and idioms related to
logistics management; study about basic transportation, dealing with customer’s
orders, complain and after services
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รหัสวิชา
1553610

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Public Relations in Business
พิ เ คราะห์ ท ฤษฏี แ ละฝึ ก เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ในระดั บ สากล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมขององค์กร สํานวนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
ในสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ ศัพท์ที่เกี่ยวข้องและการโฆษณา
Examining the principles and practices that lead to building successful
relationships in a more global environment in relation to a business perspective; using
technology media to promote or publicize the organization activities; expressions
related to public relations in business situations, vocabulary and advertising
1553611

ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Airline Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคําศัพท์ การแสดงออกด้านภาษา วัฒนธรรม ทั้งการให้บริการ
ภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสาร การประกาศ ตั๋วเครื่องบิน และการเช็คอินขึ้นเครื่อง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน ความเข้าใจ และการอ่านตาราง
เที่ยวบิน กฎและข้อบังคับพื้นฐานด่านตรวจคนเข้าเมือง ฝึกทักษะการพูดสนทนา และการเขียนอย่าง
คล่องแคล่วในการให้บริการงานสายการบิน
Basic knowledge of vocabulary, expressions and cultural aspects used in
both ground and in-flight services; giving services to passengers; making
announcements; ticketing and check-in; giving information about airport and flight
facilities; understanding and using flight schedules and basic immigration rules and
regulations; applying oral and written English skills fluently in airline services
1553620

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
English for Human Resource Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คําศัพท์เฉพาะสํานวนและประโยค
ที่ใช้ในการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ การสรรหาบุค คล ความสั มพันธ์ของพนักงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
Introduction to human resources; specific terminology, expressions and
sentences used in human resources, recruitments, employee relations, human resource
development
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รหัสวิชา
1554303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวนิยายกับสังคม
3(3-0-6)
Novel and Society
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางวรรณกรรม และทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากงานวรรณกรรมและทัศนะของผู้ประพันธ์ การฝึก
เขียนเชิงบรรยายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน
Basic knowledge of literary elements for appreciation of realistic novel
from the past to the present in cultural, social and political aspects to perceive society;
the changing society from literary works and writer’s attitudes; expanding knowledge of
vocabularies, improving reading skills, and giving critiques through selected literary
works
1554901

การค้นคว้าอิสระ
3(250)
Independent Studies
วิธีการวิจั ย เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพและสถิติเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับธุรกิจศึกษา
ฝึกวิจั ยทางธุรกิจ ในหัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยหรือในชุมชน ทั้งวิจัยเดี่ยว
เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
Quantitative and qualitative research methodologies and simple statistics
required for business studies; business research individually, in pairs, or in small groups
in the related topics of selected issues or problems on campus or in communities
3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิด ทฤษฎีการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่ง
ส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเปูาหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และการปรับไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ
Conception, marketing theory, marketing environment, marketing
information system, market share and target market, consumer behavior, marketing
mix consist of product, price, place, and promotion through applying in business
management
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(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จานวน 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(90)
Pre-practicum in Business English
การจําลองสถานการณ์ในสายงานทางธุรกิจ การจัดการศึกษาภาคสนามเพื่อสํารวจ
ศักยภาพของผู้เรียนด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการทํางาน ให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์
การจั ด การอบรมปฏิบั ติก ารและการศึ กษาดู งาน ในงานธุ รกิ จด้ านการโรงแรมและการท่อ งเที่ย ว
งานบริ การสายการบิ น การนํ า เข้า ส่ งออก การตลาด การเงินและการธนาคาร งานสื่ อสิ่ งพิม พ์
การจัดค่ายภาษาอังกฤษ โดยเน้นคุณลักษณะสําหรับการทํางานในสายงานธุรกิจต่างประเทศ
Authentic English in simulated business situations; managing field studies
to explore student’s potential, English proficiency and working skills; conducting
workshops and study trips organized by the students to give needed experience in
business in the fields of hotel and tourism, import-export airline service, marketing,
finance and banking, publishing and organizing English/foreign language camp by
emphasizing characteristics for working in foreign divisions of various businesses
1554801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450)
Professional Internship in Business English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
Pre-requisite: 1553801 Pre-practicum in Business English
การฝึกประสบการณ์การทํางานจริงในองค์กรธุรกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษในการดําเนินงาน
เป็นเวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง โดยเน้นการทํางาน ทักษะทางสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพที่จําเป็น
ในการทํางานในสถานประกอบการณ์จริง
Authentic work experience in a business organization using English daily
for at least 450 hours by emphasizing on work, social and office skills and personality
development required in the workplace
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แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1553811 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสําหรับสหกิจศึกษา การเขียนประวัติส่วนตัว จดหมาย
สมัครงาน และการติดต่อ กับ องค์กรต่ าง ๆ เพื่อโอกาสในการร่ว มงานในอนาคต การลงภาคสนาม
อย่างน้อย 3 – 5 ครั้งกับภาคเอกชนหรือองค์กรรัฐ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นชินและพัฒนาทักษะ
การทํางาน ทัศนคติ และมีแรงบันดาลใจต่อวิชาชีพ
A preparation of students for cooperative education; writing a resume,
cover letter, and contacting different organizations for an opportunity to work with
them; at least 3-5 field trips in private or government organizations to be familiar with
those sites and to develop their skills, attitude, and motivation for their career
1554802

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1553811 การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-requisite: 1553811 Pre-Cooperative Education
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ก ารเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษารวมทั้ ง ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเชิ ง ธุ ร กิ จ
ในการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา โดยความร่วมมือของภาควิชาและคณะวิชา การประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 540 ชั่วโมง
Students’ cooperative education combining business English skills with
on-the-job experience through paid training assignments coordinated by departmental
faculty; the application of classroom theory to a work environment in private or
government organizations using English daily for at least 540 hours by focusing on work
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรี ยนโดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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หมายเหตุ รายวิชาที่จัดให้สาขาอื่นเลือกเรียน
รหัสวิชา
1551605

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกั บภาษาอังกฤษธุรกิจ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ภายในสํานักงาน คําศัพท์ธุรกิจพื้นฐาน และภาษาที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจ
An introductory business English course in situations concentrating on
inter-office communication; common business vocabulary and expressions through
related business topics
1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Pre-requisite: 1551605 Business English 1
การติ ด ต่ อ ทางการค้ า ธุ ร กิ จ ทั้ ง ภายในประเทศ และต่ า งประเทศอย่ า งกว้ า งขวาง
สถานการณ์จําลองเกี่ย วกับ การสื่อสารทางธุรกิจที่หลากหลาย จัดทําหัว ข้อการประชุมและรายงาน
การประชุม รายงานบริษัท การนําเสนอทางผลิตภัณฑ์และการให้บริการตลอดจนบทอ่านทางธุรกิจ
Business transactions both domestic and international trades; engaging in
simulated business transactions in various fields and situations; making agendas and
minutes, company reports, product/service presentations, and business articles
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช

อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขํา

อาจารย์ปราณี สีนาค

อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า

อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสยาม
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553

2550

2555
2549
2544
2535
2550

2544

2555
2551

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร หรืออาจารย์ประจา
ลาดับ

1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุธาพร ฉายะถี

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุษา น้อยทิม

3

รองศาสตราจารย์
ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
Ph.D. (Ed.)
ศาสตราจารย์
Edith Cowan University.
Perth, Western Australia.
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย์
University of Technology,
Sydney, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
รอง
Ph.D. (EIL)
ศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
อาจารย์ ดร.
กันต์ดนัย วรจิตติพล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

5

อาจารย์ กนกเนตร
วรวงษ์

อาจารย์

6

อาจารย์ กนกวรรณ
สุทธิพร

อาจารย์

7

อาจารย์ กุสมุ า
พิทักษ์วงศ์

อาจารย์

8

อาจารย์ จันทรา
พรมปาน

อาจารย์

Ph.D. (TESOL Composition)
Indiana University
Pennsylvania, USA
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ปร.ด. (สหวิทยการ)
มหาวิทยาลัยธรรมสศาสตร์
ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
15
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15
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15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
อาจารย์ เชิดศักดิ์
ชื่นตา

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

10

อาจารย์ ณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน์

อาจารย์

11

อาจารย์ ดวงจิต
สุขภาพสุข

อาจารย์

12

อาจารย์ นภวรรณ
โชติกะมงคล

อาจารย์

13

อาจารย์ นารีมา
แสงวิมาน

อาจารย์

14

อาจารย์ นุพงษ์
ภูศรี

อาจารย์

15

อาจารย์ เนตรนภา
สวยสี

อาจารย์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
อาจารย์ เบญจวรรณ
เปล่งขํา

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

17

อาจารย์ ปราณี
สีนาค

อาจารย์

18

อาจารย์ ผุสดี
ปทุมารักษ์

อาจารย์

19

อาจารย์ พงศกร
เม่นลาภเหมาะ

อาจารย์

20

อาจารย์ รุจา
สุขพัฒน์

อาจารย์

21

อาจารย์ ลลนา
ปฐมชัยวัฒน์

อาจารย์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ค.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การสื่อสารและการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

16
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
อาจารย์ วลีรัตน์
เล้าอรุณ

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

23

อาจารย์ วรัญญา
ปรีดาธวัช

อาจารย์

24

อาจารย์ ศศิธิดา
สาหร่ายวัง

อาจารย์

25

อาจารย์ สัมฤทธิ์
ทองสิมา

อาจารย์

26

อาจารย์ อรนุช
เอกพงษ์เผ่า

อาจารย์

M.Ed. (TESOL)
University of New England,
Australia
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสยาม

22
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
อาจารย์ อินทร์ธีรา
ปัชชา

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

28

อาจารย์ อินทิรา
กุลวิเชียร

อาจารย์

29

Ms. Arlene De
Castro Bobadilla

อาจารย์

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ดา้ น
การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
B.E. Ed. Cum Laude
(Concentrated in
Mathematics), University
Of Manila, the Philippines

27
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

มี ค ว า ม มั่ น ใ จ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และมี ภ าวะความ
เป็นผู้นํา
มีการทํางานเป็นทีม
และใช้เทคโนโลยีใน
การนําเสนอได้อย่าง
เหมาะสม

1. กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม
และมีการกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน
กํ า หนดให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการนํ า เสนอรายงาน
เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งภาวะผู้ นํ า และ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. จั ดกิ จ กรรมที่ มอบหมายให้ นั กศึ กษาหมุน เวี ยนกั น
เป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบ
3. กํ า หนดกติ ก าที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม การสร้ า งวิ นั ย ใน
ตนเอง เช่ น การเข้ า เรี ย นตรงเวลาเข้ า เรี ย นอย่ า ง
สม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น
4. บู ร ณาการจั ดการเรี ย นการสอนด้ า นภาษาอั งกฤษ
ธุรกิจให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมไทยและสากล
5. บู ร ณาการนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างธุ ร กิ จ แก่
นั กศึก ษาเพื่อเตรียมความพร้ อมสู่ งานด้ านธุ รกิจ ทั้งใน
และต่างประเทศ
มีใจรักบริการ
จัดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชาที่เน้นด้านการบริการภาค
ธุรกิจ อาทิ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาษาอังกฤษ
เพื่อการบริการภาคพื้นดิน เป็นต้น
มีความสามารถในการ 1. หลั ก สู ต รจั ด โครงการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นซึ่ ง เป็ น
ใช้ภาษาอังกฤษเชิง กิจ กรรมบั งคับให้ แก่นักศึกษาในหลั กสู ตรทุกชั้นปีเข้า
ธุรกิจ
ร่ว มกิจ กรรมเพื่อพัฒ นาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
จัดสอบวัดระดับความสามารถทั้ง 4 ทักษะ
63

การติดตามและการ
ประเมินผล
1. ประเมินจาก
ชิ้นงาน
2. การสังเกต
พฤติกรรม
การทํางานเป็นทีม
3. การให้คะแนนจิต
พิ สั ย ก า ร เ ข้ า ชั้ น
เรียน การมีส่วนร่วม
ในห้องเรียน
4. สามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีกับ
การเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรายวิชา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริการ
1. คะแนนการวัด
ความสามารถด้ า น
ภาษาอั ง กฤษทั้ ง 4
ทักษะ

คุณลักษณะพิเศษ

การติดตามและการ
ประเมินผล
2. หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดู 2. การมีส่ว นร่ว ม
งานซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ โครงการต่าง ๆ
ธุรกิจ ได้แก่ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ศึกษาดูงานองค์กรทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศหรือ
ศึก ษาดู ง านด้ า นการท่ อ งเที่ย วและธุ ร กิ จ โรงแรมที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในการศึ กษาดูงาน และการศึกษาดูงาน
การจัดการท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ภ า ษ า อั ง กฤ ษ ใ น ส ถา น ก า ร ณ์ จ ริ ง แ ล ะส า ม า ร ถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ค นในประเทศที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษ
เป็นภาษาราชการ อาทิ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
สิงคโปร์ เป็นต้น
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยในการทํ า งานกลุ่ ม นั้ น ต้ อ งฝึ ก ให้ รู้ ห น้ า ที่ ข องการเป็ น ผู้ นํ า กลุ่ ม และ

64

การเป็ น สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสั ตย์โ ดยต้องไม่กระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้ านของผู้ อื่น
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการสอน
ทุกรายวิช า ตลอดจนเป็ น แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมิน จากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 ความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ การเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้นหลั กการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุเปูาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
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4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่ มีการกํ าหนดกิ จกรรมให้ มี การทํา งานเป็นกลุ่ ม การทํางานที่ต้อ ง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จาการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นํา
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล
การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.1.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
2) การทดสอบการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยข้ อ สอบ การทํ า รายงานกรณี และ
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียน ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่ม และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสั ตย์โ ดยต้องไม่กระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
ตลอดจนเป็ น แบบอย่ างที่ดีแก่นั กศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา
ที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมิน จากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้นหลั กการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ
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รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุเปูาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ ม การทํางานที่ต้อง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จาการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ
ผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นํา
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล
การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
2) การทดสอบการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยข้ อ สอบ การทํ า รายงานกรณี และ
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
3.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2 )
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3.1.2 ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4) กํา หนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ยวกั บ ภาพอนาคตและแนวทางความเป็ น ไปได้ ที่
จะบรรลุเปูาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ
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5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อ สารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล
การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
3.2 หมวดวิชาแกน บังคับ (รายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น)
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ใช้
4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิช าที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
6) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอํ า นวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็นผู้ ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่ วนตัว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3.3 หมวดวิชาแกน บังคับ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การและสังคม
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5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3.2 ความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลั กการ ทฤษฎี และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ให้เชื่อมโยงกับหลักการ
ในศาสตร์อื่นได้
3) มีความเข้าใจและสนใจที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
4) มีความรอบรู้ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3.3.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
2) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
4) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
อย่างสม่ําเสมอ
3.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัว เข้ากับสถานการณ์และวัฒ นธรรมองค์การที่ปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและบุคคลทั่วไป
5) สามารถเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตามที่ดีได้
3.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติห รือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
2) สามารถเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด เขียน
4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.4 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.4.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3.4.2 ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4) กํ า หนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาพอนาคตและแนวทางความเป็ น ไปได้
ที่จะบรรลุเปูาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
3.4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก
2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ
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5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม
3.4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล
การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5















































































































































































































































































ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1500137 สนทนาภาษาจีนเพือ่ การทํางาน
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
1500142 ภาษามาเลย์เบือ้ งต้น
1500143 สนทนาภาษามาเลย์
1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
1500145 สนทนาภาษาลาว
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น
1500147 สนทนาภาษาพม่า
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม

ความรู้
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5


























































































ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2000112 การเมืองการปกครองไทย
2000113 อาเซียนศึกษา
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
2000115 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
2000116 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวติ
2000115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
2500117 จิตวิทยาในชีวติ ประจําวัน
2500118 ทักษะสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2500119 ทวารวดีศึกษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
                       
                       

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4















































กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน บังคับ
2900101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน บังคับ
1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

ความรู้
5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

1
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3

4
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4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับ
1532201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
1551100 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
1551120 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
1551160 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1551161 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1551608 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
1551611 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
1552102 การเขียนอนุเฉท
1552201 การแปลเบื้องต้น
1552301 การอ่านบันเทิงคดีทางธุรกิจ
1552608 ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
1552609 ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
1552610 การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ
1553613 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
1554400 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ
1554401 การเขียนเรียงความเชิงธุรกิจ

ความรู้
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5





















































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5









































































































































































































































































































































































































































































ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เลือก
1552221 การแปลทางธุรกิจ อังกฤษ-ไทย
1552603 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ ว
1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
1552631 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
1553601 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน
1553603 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
1553610 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
1553611 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน
1553620 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1554303 นวนิยายกับสังคม
1554901 การค้นคว้าอิสระ
3541101 หลักการตลาด
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
1554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
1553811 การเตรียมสหกิจศึกษา
1554802 สหกิจศึกษา

ความรู้
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ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
รายวิชาที่จดั ให้สาขาอื่นเลือกเรียน
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1

2

3

4

ความรู้
5

1

2

3

ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กํ า หนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้ งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิช าควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกํ าหนดกลวิ ธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ของนั กศึ ก ษา ควรเน้ น การทํ าวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการวิจัยอาจดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต
ในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ
การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบ การนั้น ๆ การประเมินตําแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น
การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้ ความพร้ อ ม และสมบั ติ ด้ า นอื่ น ๆ ของบั ณ ฑิ ต จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ
การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม าประเมิ นหลั ก สู ตรต่ อ ความพร้อ มของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล
3.1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
3.1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ํากว่า 2.00
3.1.7 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา
ต่ อ ส่ ว นทะเบี ย นและประเมิ น ผล ภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด มิ ฉ ะนั้ น อาจไม่ ไ ด้ รั บ
การพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จั ด ปฐมนิ เ ทศสํ า หรั บ อาจารย์ ที่ เข้ า ใหม่ เกี่ ยวกั บ นโยบายและเปู า หมายของมหาวิท ยาลั ย
คณะฯ และหลั ก สู ต รที่ ส อน บทบาทและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง แนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ และเพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนการสอนและเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

88

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสู ตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทําหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมี คณบดี เป็ น ผู้ กํากั บ ดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามความ
เหมาะสม
เปูาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. หลั กสู ตรมี คุณภาพ ทั น สมั ย 1. ตรว จสอบและปรั บ ปรุ ง 1. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ สกอ.
ที่ ห ลากหลายของชุ ม ชนและ และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
สังคม
วิชาชีพ (หากมี)
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝุรู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้งความรู้ความสามารถในด้าน
วิชาการ และวิชาชีพที่ทันสมัย

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 2. หลักสูตรมีความทันสมัยและ
โดยมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง มีการปรับปรุงเพื่อรองรับ
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรี ย นให้ มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี และ
ภ าค ปฏิ บั ติ แ ละ มี แ นว ทา ง
การเรี ย นหรื อ กิ จ กรรมประจํ า
วิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้
ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
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3.จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
แ ล ะ วิ ช า เ รี ย น ที่ มี แ น ว ท า ง
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน
การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น และสร้ า งสภาพแวดล้ อมให้ เ หมาะสมกั บการเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ
รวมถึงฐานข้อมูลที่จ ะให้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ และตํ า ราที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ ก ารให้ ค ณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า และ
ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน ในการประสานการจั ดซื้ อหนั งสื อนั้ น อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ล ะรายวิ ช า
จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการสอนอื่น ๆ ที่จําเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อ ให้บริการแก่นักศึกษาใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยัง
ต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เปูาหมาย
เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนเกิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

การดําเนินการ
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น
ห้องปฏิบัติการ ที่มีความพร้อม
ใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างต่อเนื่อง
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การประเมินผล
- รวบรวมจั ด ทํ า สถิ ติ จํ า นวน
เ ค รื่ อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ หั ว
นั ก ศึ ก ษา ชั่ ว โมงการใช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
-สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ มี ใ ห้ บ ริ ก าร
และสถิ ติ ก ารใช้ ง านหนั ง สื อ
ตํารา สื่อดิจิทัล

เปูาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล
- ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และ
การปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไปในสาขาวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทํา
หน้ าที่อาจารย์ ที่ป รึกษาทางวิชาการให้ แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่ว โมงให้ คําปรึกษาเพื่อ
ให้นักศึกษาเข้า ปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น
คําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บั ณฑิต เพื่ อนํ า ข้อมู ล มาใช้ประกอบการปรั บปรุ งหลั กสู ต ร รวมถึง การศึกษาข้อ มูล วิ จั ยอั น
เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
(1)

(2)

(3)

(4)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2


อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร


มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)


มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ 
รายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
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ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5






















ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2


(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา


(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว


(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
บัณฑิตใหม่ที่มี ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5.0
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ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5








































หมวดที่ 8
การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว
ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี ความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา ทุกปี ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกอย่างน้อย
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 10 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี
และมีการประเมิน เพื่อพัฒ นาหลั กสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยมีการปรับปรุงหลั กสู ตรโดย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิ ช าก็ ส ามารถที่จ ะดํ าเนิ น การปรั บปรุ งรายวิช านั้น ๆ ได้ทั น ทีซึ่ ง ก็ จะเป็น การปรับ ปรุง ย่ อ ย
ในการปรับ ปรุ งย่ อยนั้ น ควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สํ าหรับการปรับปรุงหลั กสู ตรทั้งฉบับนั้น
จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

97

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก จ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ฉ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1605/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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ภาคผนวก ช
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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ภาคผนวก ซ
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
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ภาคผนวก ฌ
รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาคผนวก ญ
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรก่อนและหลังการปรับปรุง
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ภาคผนวก ฎ
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ฏ
สรุปผลการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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