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คํานํา 
 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับนี้ เปนหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน      

ที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษดานธุรกิจ และเพ่ือใหสอดคลองกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิป พ.ศ. 2558   

ซึ่งกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานระดับสากล 

ดังนั้น หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงตองการปรับปรุง

หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการและสภาพสังคมในปจจุบัน โดยเพ่ิมการเรียนรูทักษะดาน   

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ รวมไปถึงทักษะการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัยดาน

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษที่เก่ียวของ

กับงานธุรกิจ และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดานการใชภาษาตางประเทศและการใหบริการ  

ในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบคุณคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร และผูที่มีสวนเก่ียวของทุกทานทีท่ําใหหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีความถูกตอง

ครบถวนสมบูรณ สามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มี

ความสามารถและตอบสนองความตองการกําลังคนของสังคมไดเปนอยางดี 

 
 

                                                              สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
คณะ/สาขาวิชา :   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

หมวดที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Arts Program in Business English 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
   ชื่อยอ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Business English) 
   ชื่อยอ : B.A. (Business English) 

3. วิชาเอก 
 ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 128 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 
5.3 ภาษาที่ใช 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเขาศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
    เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 นี้กําหนดเปดสอนในภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2561  
6.2 ปรับปรุงจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) 
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พิจารณาหลักสูตรนี้            

ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที ่11 กันยายน 2560 
6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 18 ตุลาคม 

2560 
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที ่     

18/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรนี้ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

12/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งท่ี 13/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 มีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 พนักงานตอนรับและใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม 
8.2 พนักงานบริษัทที่ตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในและตางประเทศ 
8.3 เจาหนาที่ฝายตางประเทศของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
8.4 นักประชาสัมพันธในองคกรธุรกิจ 
8.5 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน/พนักงานตอนรับภาคพ้ืนดิน 
8.6 ลามและนักแปลเอกสารทางดานธุรกิจ 
8.7 เลขานุการ 
8.8 ประกอบธุรกิจสวนตัว 
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9.  ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

 
สถาบัน: ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
1 นางสาวรุงนภา  

เมินดี  
อาจารย  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) 
ศลิปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2550 

2 นางสาวชลทิชาลินี  
แกนสนท 

อาจารย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 
พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2550 
 

3 วาที่รอยตรีหญิง 
จันทรสุดา บุญตร ี

อาจารย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2550 
 

4 นายพรภวิษย  
ชะนวนชัย 

อาจารย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ วิชาโท
ภาษาญี่ปุน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2553 
 

5 นางพุทธชาด   
ลิ้มศิริเรืองไร 

อาจารย  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
พ.ศ. 2541 
 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทีส่าขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาควิชามนุษยศาสตร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย และฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาเลือกโดยคาํแนะนําของคณาจารยในสาขาวิชา 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน (ASEAN) ที่มีสวนผลักดันใหเกิดการพัฒนา 
ประเทศสมาชิก เพ่ือการกาวไปสูความรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งมีการติดตอสื่อสารระหวางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากภาษาของแตละประเทศในอาเซียนแลว ภาษาอังกฤษนับเปนภาษาสากลท่ีใชในการ
ติดตอสื่อสาร ดังระบุไวในกฎบัตรอาเซียนขอ 34 ทีบ่ัญญัติวา “ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน    
คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English)” นอกจากนั้น รูปแบบ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยใหโอกาสภาคสวนนอกวงการศึกษาเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาดวย โดยบริษัทยักษใหญชั้นนําหลายบริษัท เชน บริษัทไมโครซอฟ บริษัท
แอปเปล บริษัทวอลทดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ        
ไดรวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอๆ วา เครือขาย P21 หนวยงานเหลานี้เล็งเห็น
ความสําคัญที่นักศึกษาจะตองมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21 จึงได
พัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ซึ่งสามารถสรุปทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรมท่ีสําคัญเปน 3R และ 4C ดังนี้ 

3 R ไดแก Reading (การอาน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร)  
4 C ไดแก Critical Thinking (การคิดวิเคราะห) Communication (การสื่อสาร) 

Collaboration (ความรวมมือ) และ Creativity (ความคิดสรางสรรค) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ    
ทักษะดานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม ดังนั้น ผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงควรที่จะมีทักษะแหงการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสื่อสารดาน
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลของโลก  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะกรรมการหลักสูตรจึงไดพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ขึ้นมาใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจของ
บุคลากรในยุคศตวรรษที่ 21 ใหพรอมกาวเขาสูการแขงขันที่ทาทายและอาชีพที่หลากหลายใน
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ตั้งแต ป พ.ศ. 2558 เปนตนมา ความตองการในการเรียนรูภาษา และวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมขึ้นตามลําดับ การเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของสมาชิกอาเซียน     
มีสวนผลักดันใหเกิดความเขาใจ และแนวทางในการพัฒนาประชาคมอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง พรอมที่จะเปนประชาคมที่สําคญัของโลก ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ประเทศ
ในกลุมอาเซียนใชติดตอสื่อสารขามวฒันธรรม และเปนภาษาที่จําเปนตอการติดตอสื่อสารกับ
ประชาคมอ่ืนๆ นอกประชาคมอาเซียน อีกทั้งโลกในศตวรรษที่ 21 ก็มุงเนนใหมีการสื่อสาร 
(Communication) และความรวมมือกัน (Collaboration) เพ่ือนําไปสูทักษะชีวิตและอาชีพ ดังนั้น
ภาษาอังกฤษจึงเปนกุญแจสําคัญตอการขับเคลื่อนดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรจําเปนตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยพัฒนาใหมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเปนแนวทางใหผูสําเร็จการศึกษาเปนที่ตองการของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังในประเทศและนานาชาติ ซึ่งผูเรียนควรมกีารพัฒนาความสามารถในการศึกษา
คนควา ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกตามรากฐานแหงจรรยาบรรณในวิชาชีพ        
มีความรูที่เปนมาตรฐานบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น สามารถแกปญหาเฉพาะหนา และดํารงชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีพันธกิจ    
ที่สําคัญ คือ ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําวิจัย ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม      
และใหบริการทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหสอดคลองกับสถานการณทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดทําความรวมมือทางดานวิชาการระหวาง
สถาบันการศึกษากับประเทศเพ่ือนบาน เชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาจากสถาบัน 
การศกึษาที่มีความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลยัราชภัฎบุรีรัมย ในดานการผลิตบุคลากร
ทางดานอุตสาหกรรมการบริการตางๆ ใหมีความเทาเทียมและมีคุณภาพตามเกณฑของแตละสถาบัน 
เพ่ือใหมีความพรอมในการผลิตนักศึกษาในการรับใชสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงไดพัฒนา
หลักสูตรโดยคํานึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยเปนหลัก เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพ เกงคิด มีความรอบรู 
และมีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษดานธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถแขงขันไดทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ 
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13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 
 

13.1  รายวิชาที่เปดสอน โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร          

กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอื่น  
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  

13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชาโดยติดตอประสานงานกับฝายหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  
    1.1 ปรัชญา 

 มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษ 
กับงานธุรกิจสอดคลองกับอุตสาหกรรมการบริการในสังคมสมัยใหม 
  
     1.2 ความสําคัญ 

 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิต
บัณฑิตสูสายงานดานอุตสาหกรรมบริการ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพ 
และใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานดานธุรกิจเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต อันจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง
และองคกร รวมทั้งสามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งตอบสนองความตองการของ
ประเทศในการเพ่ิมศกัยภาพการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒน 
 
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรนี้เปนผูมีคณุลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี ้

1.3.1 มีความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจ 
1.3.2 มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีตอจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 
1.3.3 มีทักษะการดําเนินชีวิต และมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
1.3.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถวิเคราะหและบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษ

กับอุตสาหกรรมบริการได  
1.3.5 มีความสามารถจัดการและบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในสายงานธุรกิจ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง:  หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบปการศึกษา (4 ป) 
 
 

2.1  แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบงชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร 1. กําหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารยมีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลประเมินความพึงพอใจตอ
การบริหารหลักสูตรของอาจารย
และนักศึกษา 
 

2. กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 
 

1. ระบบการรวบรวม มคอ.3  
และ มคอ.5 
2. การจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลอง 
ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา มีการบูรณาการ
ดานการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 
3. การประเมินการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3  
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) 
2. รายวิชาที่มีการบูรณาการ 
3. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของนักศึกษาที่มีตออาจารย
ผูสอน 
 

3. การบริหารทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

 

1.สงเสริมการผลิตเอกสาร/ตํารา/ 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
หองเรียน หองปฏิบัติการที่มี 
มาตรฐาน 
3. การประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1. มีเอกสาร/ตํารา/สื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้น 
2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
หองเรียน หองปฏิบัติการที่ 
มีมาตรฐานเพียงพอ 
3. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน 
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2.1  แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบงชี้ 

4. การบริหารบุคลากร 1. กําหนดแผนการพัฒนาอาจารย 
2. สงเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย
ดานทักษะการสอนและการวิจัย 
3. สงเสริมพัฒนาทักษะดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาทักษะ
ทางดานการสอนและการทําวิจัย
ของคณาจารย 
2. จัดสรรงบประมาณให 
คณาจารยเขารวมการฝกอบรม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
3. รายงานผลการเขารวม 
ฝกอบรมประชุมสัมมนา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยที่มีตอการบริหาร
หลักสูตร 
 

5.  สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1. สงเสริมพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา จัดการขอรองเรียนตอ
การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหมี
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยให
นักศึกษามีสวนรวม 

1. มีระบบและโครงการให 
คําปรึกษาวิชาการและทักษะ 
การใชชีวิต 
2. มีระบบการจัดการขอรองเรียน
ตอการสนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 
3. มีโครงการพัฒนา 
คุณลักษณะของนักศึกษา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอการสนับสนุน
และพัฒนานักศึกษา 
 

6. ความตองการของ 
ตลาดแรงงาน สังคม และ
หรือความพึงพอใจของ 
ผูใชบัณฑิต 

1. วิจัยความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม  
2. สํารวจความพึงพอใจของ 
ผูใชบัณฑิต 

1. ผลการวิจัยความตองการ  
ของตลาดแรงงานและสังคม 
2. ผลประเมินความพึงพอใจ  
ของผูใชบัณฑิต 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
       อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร โดยจัดการศึกษาไดไมเกิน 8 สัปดาห 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
           ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
 ภาคการศึกษาปกติท่ี 1   :  สิงหาคม – พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาปกติท่ี 2    :   มกราคม –  เมษายน 
 ภาคฤดูรอน   :   พฤษภาคม – กรกฎาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 2.2.2 มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.2.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด   
2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
 2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรูทางภาษาอังกฤษไมเทากัน  
  2.3.2 นักศึกษายังไมมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ 
  2.3.3 นักศึกษามีปญหาดานการปรับตัวในการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 สอบวัดความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกอนเปด

ภาคเรียน จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยจับคูนักศึกษาเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 2.4.2 จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน เพ่ือการศึกษาคนควาขอมูลจาก
หองสมุด โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสําเร็จรูป และสื่อออนไลน 

 2.4.3 จัดอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคน สอดสองดูแล ตักเตือน และชวย
แกไขปญหาใหแกนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เชน จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ระดับชั้นป 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี  1 80 80 80 80 80 
ชั้นปท่ี  2 - 80 80 80 80 
ชั้นปท่ี  3 - - 80 80 80 
ชั้นปท่ี  4 - - - 80 80 

รวมจํานวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณคาใชจายในระยะเวลา 5 ป มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

รายการ งบประมาณป พ.ศ. (หนวย:บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. เงินเดือนและคาจาง 2,772,000 2,936,320 3,218,500 3,411,610 3,411,610 

2. คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ 237,000 251,220 266,293 282,270 282,270 
3. คาสาธารณูปโภค 70,000 74,200 78,652 83,371 83,371 
4. คาเงินอุดหนุน 100,000 106,000 112,360 119,101 119,101 

รวมทั้งสิ้น 3,179,000 3,367,740 3,675,805 3,896,352 3,896,352 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 25,000 /คน/ป 
 
2.7  ระบบการศึกษา 

   ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวย
การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลัยจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร              ไมนอยกวา        128    หนวยกิต 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
     กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต 
     กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 หนวยกิต 
     กลุมวิชาสังคมศาสตร   6 หนวยกิต 
     กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 
     และเลือกอีก  3 หนวยกิต 
    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
    วิชาแกน     9 หนวยกิต 
    วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
        วิชาบังคับ ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
         - กลุมวิชาทักษะภาษาและวัฒนธรรม ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาการแปล  3 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและ                                                                            

           การสื่อสาร 

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาการวิจัยและโครงการพิเศษ  6 หนวยกิต 

        วิชาเลือก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

 1) ความหมายของเลขรหัสวิชา   

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
       เลขรหัสวิชาที่ใชในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี ้
  เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 
  เลขรหัสตัวท่ีสี ่ หมายถึง  ชั้นปที่เปดสอน 
  เลขรหัสตัวท่ีหา หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยกําหนดดังนี้ 
      เลข 1 หมายถึง  กลุมวิชาภาษาไทย 
      เลข 2 หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
      เลข 3 หมายถึง  กลุมวิชาภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ                                                                                     
      เลข 4 หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
      เลข 5 หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
      เลข 6 หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
                                           เลข 7  หมายถึง  กลุมวิชาคอมพิวเตอร 
       เลข 8 หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
                       เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง  ลําดับกอนหลังรายวิชาในกลุมรายวิชา 
                                                                  ของรหัสตัวที่หา 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 เลขรหัสวิชาที่ใชในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 

  เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (204) 
  เลขรหัสตัวท่ีสี ่  หมายถึง  ชั้นปที่เปดสอน 
  เลขรหัสตัวท่ีหา  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
    เลข 1 หมายถึง  กลุมวิชาทักษะภาษาและวัฒนธรรม 

    เลข 2 หมายถึง  กลุมวิชาภาษาศาสตร 

    เลข 3 หมายถึง  กลุมวิชาการแปล 

    เลข 4 หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและการสื่อสาร                                           

    เลข 5 หมายถึง  กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ 

    เลข 8 หมายถึง  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                                                                           

    เลข 9 หมายถึง  กลุมวิชาการวิจัยและโครงการพิเศษ 

 เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง  ลําดับกอนหลังรายวิชาในกลุมรายวิชาของ 
  รหัสตัวท่ีหา 
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 2) รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   ไมนอยกวา 30    หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา   9    หนวยกิต
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 

Thai for Communication and Information Retrieval 
   3(3-0-6) 

0001201   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication  

   3(3-0-6) 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  
English for Academic Purposes I 

   3(3-0-6) 

   
กลุมวิชามนุษยศาสตร   6    หนวยกิต
0001401 สุนทรียศาสตรและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 

Aesthetics and Ethics for Life 
3(3-0-6) 

0001402 จิตวิทยาการดําเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self–development 

3(3-0-6) 

   
กลุมวิชาสังคมศาสตร 6    หนวยกิต
0002501 ทองถ่ินศกึษา 

Local Studies 
3(3-0-6) 

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องตนสําหรับชีวิต 
Thai Politics and Introduction to Laws for Life 

3(3-0-6) 

   
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   6    หนวยกิต
0002601 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐานในชีวิตประจําวนั 

Fundamental Sciences and Mathematics in  
Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
Computer and Information Technology for Life  
 

3(2-2-5) 
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หมายเหตุ  จํานวนหนวยกิตท่ีเหลืออีก 3 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
 
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

English for Academic Purposes II 
   3(3-0-6) 

0002301 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

   3(3-0-6) 

0002302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

   3(3-0-6) 

0002303 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

   3(3-0-6) 

0002403 จริยธรรมกับการดําเนินชีวิต 
Ethics in Everyday Life 

   3(3-0-6) 

0002404 สุนทรียศาสตรกับชีวิต 
Aesthetics and Life 

3(3-0-6) 

0002405 ดนตรีสําหรับชีวิต 
Music for Life 

  3(3-0-6) 

0002406 การรูสารสนเทศ 
Information Literacy 

  3(3-0-6) 

0002503 ภูมิปญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 

3(3-0-6) 
 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 
Thailand in Global Society 

         3(3-0-6) 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
Thai Politics  and the Globalization 

         3(3-0-6) 

0002506 กฎหมายเบ้ืองตนสําหรับชีวิต 
Introduction to Laws  for Life 

         3(3-0-6) 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประเทศไทย 
Thai Resources and Environment Management 

         3(3-0-6) 

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 
Economics in Everyday Life 

         3(3-0-6) 

0002509 
 

หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน 
Introduction to Business Principles 

         3(3-0-6) 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

         3(3-0-6) 

0002801 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sciences for Quality of Life Development 

         3(3-0-6) 
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0002802 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานกับชีวิตประจําวัน 
Fundamental Sciences in Everyday Life 

         3(3-0-6) 

0002803 วิทยาศาสตรประยุกตสําหรับการดํารงชีวิต 
Applied Sciences for Everyday Life 

         3(3-0-6) 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
Life and the Environment 

         3(3-0-6) 

0002805 เกษตรในชีวิตประจําวัน 
Agriculture in Everyday Life 

         3(2-2-5) 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ
Royal New Theory of Agriculture 

         3(3-0-6) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
Fundamental Industrial Technology 

         3(2-2-5) 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 
Appropriate Technology for Life in Locality 

         3(3-0-6) 
 

 

วิชาแกน  9   หนวยกิต 
2011207 
  

ศิลปะการพูด 
The Arts of Speaking      

3(2-2-5) 

2532202
  

กระบวนการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
Public Mind Creative Processing 

       3(2-2-5) 

2581215 จริยธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ 
Ethics for Professional Development 

3(3-0-6) 

   
วิชาเฉพาะดาน                                                     ไมนอยกวา 83   หนวยกิต 
วิชาบังคับ                                                            ไมนอยกวา 59   หนวยกิต 
กลุมวิชาทักษะภาษาและวัฒนธรรม                              ไมนอยกวา 21   หนวยกิต 
2041101 ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 1  

Grammar in Business Context I 
3(3-0-6) 

2041102 ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 2  
Grammar in Business Context II 

3(3-0-6) 

2041106 การสื่อสารระหวางชนตางวัฒนธรรมที่ใชภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication in the English Speaking World 
2042108 การฟง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 

Business English Listening and Speaking I 
 

3(2-2-5) 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                    ไมนอยกวา         92   หนวยกิต 
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2042109 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Business English Reading I 

3(3-0-6) 

2042110 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Business English Writing I 

3(2-2-5) 

2042111 การฟง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English Listening and Speaking II 

3(2-2-5) 

  
กลุมวิชาการแปล 3    หนวยกิต
2042301 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเบื้องตน 

Basic Business English Translation  
3(2-2-5) 

  
กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการส่ือสาร                 ไมนอยกวา 15    หนวยกิต

2043401 ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 1 
English for Hotel I 

3(2-2-5) 

2043402 ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 2  
English for Hotel II 

3(2-2-5) 

2043403 ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา 
English for Thai Studies 

3(2-2-5) 

2043404 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียว 1 
English for Tourism I 

3(2-2-5) 

2043405 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2 
English for Tourism II 

3(2-2-5) 

   
กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ                                     ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
2041501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English  I 
3(3-0-6) 

2043503 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ 
Personality Development and Business Etiquette   

3(2-2-5) 

  
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 8   หนวยกิต 
2044801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience Training in Business English 
2044802 
 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Professional Experience Training in Business English 

6(450) 
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หรือ 
2044803 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(90) 
 Preparation for Cooperative Education in Business English 
2044804 
 

สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Cooperative Education in Business English 

6(450) 

   
กลุมวิชาการวิจัยและโครงการพิเศษ 6   หนวยกิต 
204390 1 วิจัยเบื้องตนทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
   Introduction to Research in Business English   
2044902 โครงงานพิเศษ 

Special Project 
3(2-2-5) 

   
วิชาเลือก                                                            ไมนอยกวา 24   หนวยกิต 
กลุมวิชาทักษะภาษาและวัฒนธรรม  
2041103 
 

การฟง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  
Introduction to English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 
 

2041104 การอานภาษาอังกฤษเบ้ืองตน    
Introduction to English Reading 

3(3-0-6) 
 

2041105 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน   
Introduction to English Writing 

3(2-2-5) 
 

2042107 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ 
Socio-Cultural Backgrounds of English Speaking Countries 

3(2-2-5) 

2042112 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English Reading II 

3(3-0-6) 

2042113 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English Writing II 

3(2-2-5) 

2042114 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน  
Introduction to English Literature 

3(3-0-6) 

2042115 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
Chinese Language and Culture 

3(3-0-6) 

2042116 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 

Japanese Language and Culture 
3(3-0-6) 

2042117 ภาษาและวัฒนธรรมวียดนาม 
Vietnamese Language and Culture 

3(3-0-6) 
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2042118 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 

Lao Language and Culture 

3(3-0-6) 

2042119 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 

Khmer Language and Culture 

3(3-0-6) 

  
กลุมวิชาภาษาศาสตร 
2041201 ภาษาศาสตรเบื้องตน 

Introduction to Linguistics 
3(3-0-6) 

2041202 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 
English Phonetics 

3(2-2-5) 

2041203 อรรถศาสตรภาษาอังกฤษ 
English Semantics  

3(3-0-6) 

   
กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการส่ือสาร  
2043406 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนและการนําเสนอทางธุรกิจ 

English for Public Speaking and Business Presentations 
3(3-0-6) 

2043407 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 
English for Secretarial and Office Work 

3(2-2-5) 

2043408  ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเขาและสงออก 
 English for Import and Export    

3(3-0-6)
  

2043409  การเตรียมสอบ TOEIC 
Preparation for TOEIC Test  

3(2-2-5) 
 

2044410 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสายการบิน 
English for Airlines Business 

3(3-0-6) 

2044411 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและความเปนผูประกอบการ  
English for Business and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

2044412 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 
English in Mass Media  

3(2-2-5) 

2044413 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินและการธนาคาร 
English for Finance and Banking 

3(3-0-6) 
 

2044414 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 
English for Marketing 

3(3-0-6) 

2044415 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการในสปา 
English for Spa Service 

3(2-2-5) 

2044416 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ 
English for Public Relations 

3(3-0-6) 



20                                                   มคอ.2 

กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ  
2043502 ธุรกิจระหวางประเทศ 

International Business 
3(3-0-6) 

2043504 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English  II 

3(3-0-6) 

 
 

  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไมนอยกวา 6    หนวยกิต 

  

ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกําหนดโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

 2041101 ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ 2041103 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 2041104 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 
 2041201 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 18 

 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 

2041102 ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
2041105 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
2041106 การสื่อสารระหวางชนตางวัฒนธรรม 
             ที่ใชภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 
 

2041501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศกึษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

 
2042107 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
             ประเทศเจาของภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 
 

วิชาเฉพาะ 2042108 การฟง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 2042109 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 2042110 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxx  เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวมหนวยกิต 21 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

วิชาแกน 2581215 จริยธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
2042111 การฟง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
2042301 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxx  เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวมหนวยกิต 18 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 

 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 

xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

วิชาแกน 2011207 ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 
 2043401 ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 1 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 2043403 ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา 3(2-2-5) 
 2043404 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 18 
 
 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาแกน 2532202 กระบวนการเสริมสรางจิตสาธารณะ 3(2-2-5) 

 2043402 ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 2 3(2-2-5) 
 2043405 ภาษาอังกฤษสําหรับทองเที่ยว 2 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 2043406 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนและ 
             การนําเสนอทางธุรกิจ 

  3(2-2-5) 

 2043407 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 
             และงานสํานักงาน 

3(2-2-5) 

 2043901 วิจัยเบ้ืองตนทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 

 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 
 
 

วิชาเฉพาะ 

2044503 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ 3(2-2-5) 
2044410 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6) 
2044902 โครงการพิเศษ 3(2-2-5) 

วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 
หรือ 

สหกิจ 

2044801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  
             ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
หรือ 
2044803 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
             ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 2(90) 
 
 
  2(90) 

 
รวมหนวยกิต 11 

 

 
 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ 
หรือ 

สหกิจ 

2044802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หรือ 
2044804 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

6(450) 
 

6(450) 

รวมหนวยกิต 6 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
        ก.  วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
             วิชาบังคับ 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
 

       ความสําคัญของภาษาไทยที่เปนเครื่องมือสื่อสาร และการแสวงหาความรู
หลักการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในดานการฟง พูด อาน เขียน เชน  
การจับใจความสําคัญ การตีความการยอความ การสรุปความ การวินิจสาร  
การวิเคราะห การวิจารณ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ และการจัดเก็บ การสืบคนของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ
ตางๆ 
       Importance of Thai language as a communication tool  and   
the pursuit of Thai usage principles for communication in terms of 
listening, speaking, reading, and writing such as comprehension, 
interpretation, summary, diagnosis, analysis, criticism, etc., 
development of Thai skills for communication in different situations, 
and storage and retrieval of information resources in different forms. 
 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  
 
 
 
 
 

       ศึกษาและพัฒนาทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอและการสื่อสารในสถานการณตางๆ การทักทาย 
การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การใหขอมูลและคําแนะนํา  
การสนทนา การแสดงความรูสึก การอานและการเขียนเพ่ือ การสื่อความหมาย
และการติดตอ การอานประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใชในชีวิตประจําวัน การใช
พจนานุกรม การกรอกแบบฟอรมและการเขียนรูปแบบตางๆ เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
       A study and development of listening, speaking, reading and 
writing English for communication in different situations, including 
greetings, partings, introducing oneself and others, giving 
information and suggestions, conversations, expressing feelings, 
reading and writing advertisements, notices and labels of products, 
using dictionaries, form filling, and different types of writing for daily 
communication. 
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0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 1  
 

       พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีโดยเนนทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
       Development of English skills necessary for undergraduate 
students, focusing on academic listening, speaking, reading and 
writing. 
 

0001401 สุนทรียศาสตรและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics and Ethics in Everyday Life  
 

       ศึกษาความหมายในศาสตรของงานดานทัศนศิลป โสตศิลปและนาฏศิลป 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของการรับรูทางสุนทรียศาสตร สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณนําไปใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความสําคัญ
ของจริยธรรม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับจริยศาสตร หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา ปญหาเก่ียวกับจริยธรรม การใชจริยธรรมในการแกปญหา 
เชื่อมโยงประสบการณนําไปใชในชีวิต ประจําวัน เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข 
       A study of meaning of visual arts, audio arts, and performing 
arts in order to develop aesthetic awareness relevant to applicable 
experiences in daily life, including the meaning and the importance 
of ethics, relationships between ethics and moral science, ethic 
principles in Buddhism, ethical problems, and use of ethics for 
solving problems relevant to daily life experiences for being able to 
live happily. 
 

0001402 จิตวิทยาการดําเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Psychology of Living and Self-development  
 

       ความเขาใจหลักการดําเนินชีวิตและการทํางาน ความเขาใจตนเอง 
และผูอ่ืน การพัฒนาเชาวอารมณ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวาง
บุคคล การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการทํางานและการดําเนินชีวิต 
       Understanding the principles of life and work, understanding 
oneself and others, development of emotional intelligence, self-
adaptation and mental health, interpersonal communication, and 
development of morality and ethics for work and life. 
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0002501 ทองถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 
 Local Studies  
 

       วิถีชีวิตความเปนอยูและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดําร ิ
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประเทศไทยเพ่ือพัฒนาสังคมไทยอยาง
ยั่งยืน โดยเนนบริบทดานสภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของทองถิ่น  
รวมทั้งสังคม การเมืองการปกครอง และดานเศรษฐกิจของทองถิ่น 
       A study of ways of life and sufficiency economy system 
according to His Majesty King BhumibolAdulyadej’s initiative, 
including royal initiative projects in resource management and 
environment in Thailand for developing the sustainable Thai 
society, focusing on local geographical and historical contexts 
covering local social, political, and economic aspects. 
 
 

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Introduction to Laws for Life  
 

       ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หนาที่ของรัฐ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย 
รวมทั้งศกึษาความรูเก่ียวกับกฎหมาย หลักการเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ของ
ปวงชนชาวไทยท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิตในยุคปจจุบัน 
       A study of basic knowledge of politics, the state’s duty, 
relationships between the state and the public, rights, freedom, 
constitutional roles, political process based on democracy including 
knowledge of law, principles of rights and freedom, and Thai 
people’s roles as provided in the constitution and the laws 
relevant to the ways of life in a modern era. 
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0002601 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life 
 

       หลักการในการนําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการ
ดํารงชีวิต ไดแก โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกาย และ
การดูแลสขุภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
ความนาจะเปน การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ รวมทั้งการประยุกตใช
สถิติเพ่ือการคาดการณและการแกปญหา   
       Principles of applying scientific knowledge and mathematics to life, 
including nutrition, chemicals in everyday life, exercise,   self-health 
care, mathematic interpretation and communication, probability, 
relationships of variables,  and application of statistics for predicting and 
solving problems. 
 

0002701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวิต 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology for Life 
 

       ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลและ
มีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เครื่องและ
อุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การสื่อสารขอมูล การแสวงหา
ความรูบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร และจากฐานขอมูลตางๆ สําหรับ
การศกึษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิต
ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย 
ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปญญา 
       A study of computer and information technology systems 
affecting life and society, use of information technology including 
computer accessories, data processing, data communication,  
acquirement of knowledge on computer networks and databases 
for research, reports, presentations, and effective daily living with 
regard to ethics and safety as well as respect for intellectual 
property rights. 
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วิชาเลือก 
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

Pre-requisite: English for Academic Purposes 1 

        พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จําเปนตอการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีโดยเนนทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเชิงวิชาการ เปน
รายวิชาตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
       Development of advanced English skills necessary for 
undergraduate students, focusing on academic listening, speaking, 
reading and writing, and a continual course of English for Academic 
Purposes 1. 
 

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Khmer for Communication  
 

       ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสรางคาํ ประโยคพ้ืนฐานเขียน 
และอาน ภาษาเขมรพ้ืนฐาน สนทนาภาษาเขมรพ้ืนฐาน เชน การทักทาย การ
แนะนําตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ ฝกทักษะการฟง และการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การใชถอยคาํใหเหมาะสมกับกาลเทศะบุคคลสภาพแวดลอมและ
วัฒนธรรม ใชคําศัพทและโครงสรางในระดับพ้ืนฐาน 
       A study of Khmer alphabets, combination of letters, forming 
words or basic sentences, basic Khmer reading and writing, and 
basic Khmer conversations such as greetings, introductions, and 
apologizing, thanking, practice of listening skills, conversations in 
daily life, using words appropriate to person, culture, and 
environment, and use of vocabulary and basic structures. 
 

0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 

       ศึกษาโครงสรางของภาษาจีน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการออก เสียงคํา 
และสํานวนตางๆ ฝกทักษะการฟง และพูดเนนสํานวนที่ใชในการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การแนะนําคน การบอกเวลา การซื้อของ เปน
ตน ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน 
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       A study of Chinese structure, basic knowledge of word 
pronunciation,  various expressions, practice of listening skill, 
expressions used in everyday conversations, such as greetings, 
introducing people, telling time, shopping, etc., as well as     
Chinese culture and traditions. 
 

0002303 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
 

       ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพ่ือนํามาใชแตงประโยคแบบงายๆ ฝกการออก
เสียง การอาน และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝกทักษะ การฟงและความเขาใจ 
โดยการถาม ตอบเนนสํานวนที่ใชในสถานการณท่ีพบบอยในชวีิตประจําวัน ฝกการ
ทักทาย การกลาวแนะนําตัว การสนทนาทางโทรศัพท การถาม-บอกทาง เปนตน 
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุน 
       A study of basic sentences for making various simple 
sentences, practice pronunciation, reading, and writing of Kanji 
Roman alphabets, skills of listening and understanding, practice 
asking and answering the questions using common expressions in 
everyday life, such as greetings, self-introduction, telephoning, asking 
for and giving directions, etc., as well as Japanese culture and 
traditions. 
 

0002403 จริยธรรมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Ethics in Everyday Life  
 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของจริยธรรม ความสัมพันธระหวาง
จริยธรรมกับจริยศาสตร จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปญหาเก่ียวกับจริยธรรม การใชจริยธรรมในการ
แกปญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคม 
ที่มีสันติภาพ 

A study of meaning and importance of ethics, relationships 
between ethics and moral science, ethic education and culture, 
universal ethic principles, ethics in Buddhism, ethical problems, 
using ethics for solving problems, evaluation of ethics, ethics and 
occupation, happy life and peaceful society. 
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0002404 สุนทรียศาสตรกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics and Life  
        ศึกษาความหมายในศาสตรของงานทางการเห็น การไดยินและการ

เคลื่อนไหวสูการพัฒนาศักยภาพของการรับรู เขาใจทัศนศลิป ดนตรีและการ
แสดง สามารถเชื่อมโยงประสบการณนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
       A study of meaning of sciences of visual, audio and movement 
aspects for developing awareness proficiency, and understanding  
of visual arts, music and performance relevant to experiences in 
daily life. 
 

0002405 ดนตรีสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 
 Music for Life  
        ศึกษาเก่ียวกับประเภทของดนตรีตางๆ ที่มีในสมัยปจจุบัน รูปแบบดนตร ี 

ที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน ศึกษาเก่ียวกับหลักการของการชมและฟงดนตรี 
หลักการรับรูและเขาใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตางๆ 
       A study of different types of temporary music, musical themes 
in everyday life, principles of watching and listening to music, 
principles of music recognition and understanding, and watching 
live music in various forms. 
 

0002406 การรูสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Literacy  
        การศึกษาคนควาในระดับอุดมศึกษา การรูสารสนเทศ การจัดเก็บและการ

ใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ การใชเครื่องมือชวยคนควาทั้งในระบบมือ
และระบบอิเล็กทรอนิกสในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ การเขียนเอกสารอางอิง 
และบรรณานุกรมประกอบการศึกษาคนควาและการวิจัย 
       A study of research at a higher education level, information 
literary, collection and use of information resources, using 
additional research tools in retrieving information via manual and 
electronic systems at library and information center, and writing 
research references and bibliography. 
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0002503 ภูมิปญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 
 

       ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสําคัญของภูมิปญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู การถายทอด การผสมผสานภูมิปญญาไทย การประยุกตใชภูมิปญญาไทย
กับกระแส การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
และสังคม ศึกษากรณีตัวอยางภูมิปญญาไทยสาขาตางๆ 
       A study of concepts, meanings and importance of Thai 
wisdom, learning process, inheritance, acculturation, application    
of Thai wisdom to social, cultural, economic, political and 
environmental changes, relationships between Thai wisdom and 
development of life quality of both human and society, and  a 
case study of Thai wisdom in various areas. 
 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 3(3-0-6) 
 Thailand in the Global Societies  
 

       สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุมผลประโยชน 
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนในดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับสังคมไทย          
แนวทางการปรับปรุงประเทศเพ่ือธํารงรักษาเอกลักษณและความเปนไทย 
รวมถึงความเปนชาติที่มีบทบาทสําคัญในโลก 
       Thai society as a member of international community and 
beneficial group, effects of current globalization in many aspects in 
the Thai society, guidelines to improve the country for preserving 
Thailand’s identity together with nationality having important roles 
in the world. 
 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
 Thai Politics and the Globalization  
 

       ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หนาที่ของรัฐ 
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนตอระบบการเมืองไทยที่สอดคลอง
กับกระแสโลกาภิวัตน 
 



33                                                   มคอ.2 

       A study of basic knowledge about politics and government, 
public authority, relationships between public and population, 
rights, liberty and civic duty based on a constitution, political 
process in democracy, citizen participation in Thai politics system in 
accordance with the current globalization. 
 

0002506 กฎหมายเบื้องตนสําหรับชีวิต 3(3-0-6) 
 Introduction to Laws for Life  
 

      ศกึษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหนาที่
ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิตในยุคปจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล 
นิติกรรม สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดก และเอกเทศสัญญาตางๆ กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อาญา เฉพาะในสวนความรูเบื้องตน 
      A study of basic laws, the principles of right, liberty and Thai 
citizens’ duty legislated in the constitution relevant to laws for life, 
civil and commercial law of person, juristic, debt, contract, family, 
legacy and individual contracts, criminal law, and basic civil and 
criminal procedure. 
 

0002507 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Thai Resources and Environment Management 
 

      ความหมายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร สภาพปญหาและแนวทางแกไขและปองกันปญหา
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดลอมและหลักการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  อยางยั่งยืน  
      Meaning of environment and natural resource, types and 
importance of environment and resource, problems and solutions, 
prevention of environment and natural resources problems, 
environmental law, and principles of sustainable resources and 
environment management. 
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0002508 เศรษฐกิจในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Economics in Everyday Life  
 

      ความหมายของเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจ ความหมายของระบบ
เศรษฐกิจและลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัด
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรู และมีการนําไปใชบอยๆ ความหมายของการผลิต 
การจําหนาย จายแจก การแบงปนและการบริโภค ความหมายเบื้องตนของอุป
สงคและอุปทาน สถาบันที่สําคัญ  ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
      Meaning of economics and economy, meaning of economic 
system and economic doctrines in Thai, Asia, and world societies, 
basic economic indicators for frequent references, meaning of 
production, sale, distribution, share and consumption, basic 
meaning of demand and supply,  and important economic 
institutions in Thailand. 
 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Business Principles  
 

       ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจที่มีตอเศรษฐกิจ และสังคม 
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย 
การประกอบกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ เชน การผลิต การตลาด การจัดองคการ 
การจัดการธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูประกอบการ สภาพปญหาของการดําเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผน
ธุรกิจเพ่ือนําไปใชในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 
       A study of nature of business, importance of business    
toward economics and society, environment related to business 
operations, types of business in Thailand, conducting business 
activities, such as producing, marketing, organizing, business 
management, business tax and law, business ethnics of 
entrepreneurs, problematic conditions in business operations,    
and principles of business plan writing applicable to making      
both individual and family businesses. 
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0002602 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
 

       หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคดิสรางสรรค การคิด
วิเคราะห ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ 
กําหนดการเชิงเสน การนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการ
ตัดสินใจ 
       Principles and thinking process of human, creative thought, 
analytical thinking, data and information, logic and reason, decision 
making process, linear programming, and application of knowledge 
to daily life and decision making. 
 

0002801 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 
 Sciences for Quality of Life Development  
 

       ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจากอดีตสูปจจุบัน การนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีตอมนุษยทั้งโลกปจจุบัน และอนาคต 
       A study of scientific process skills, development of science 
and technology from the past to present, application of scientific 
knowledge and technology to develop quality of life, realizing the 
affected advancement of sciences and technology towards people 
at present and in the future. 
 

0002802 วิทยาศาสตรพื้นฐานกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Fundamental Sciences for Everyday Life  
 

       กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกไขปญหา  โดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร การทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ประโยชนและโทษของการ
ใชสารเคมี สารเคมีที่ตกคางในสิ่งแวดลอม สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการทํางาน 
วิธีใช และการแกปญหาเบ้ืองตนของอุปกรณไฟฟาในบาน การใชประโยชนและ
การอนุรักษพลังงานในรูปแบบตางๆ 
       Procedures of seeking for knowledge of science, problem 
solutions by using scientific methods, body functions, relationships 
between lives and environment, chemicals used in everyday life, 
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benefits and drawbacks of chemicals, chemical residues and 
pesticide in environment,  working principles, instructions and 
solutions to the problems of using basic in-house electrical 
equipment, utilization and conservation of energy in different 
forms. 
 

0002803 วิทยาศาสตรประยุกตสําหรับการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Applied Sciences for Everyday Life  
 

       ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรประยุกต สําหรับการนําไปใช  
ในการดํารงชีวิตอันไดแก ความสําคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตอสุขภาพ 
สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารใหพอดีกับความตองการของรางกาย     
เมแทบอลิซึม แหลงพลังงานและการใชการคุมครองผูบริโภค หลักการใชยา 
สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัย
สวนบุคคลและปจจุบันพยาบาล การออกกําลังกาย การวางแผนการออกกําลัง
กาย วิธีออกกําลังกายอยางถูกตอง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผล
และประเมินผลกอนและหลังการออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพ   
ทางกาย 
       A study of skills and process of applied sciences for living, 
such as importance of food and nutrition for health, nutrient, 
staple food, suitable consumption of food according to body’s 
need, metabolism, energy sources and utilization, consumer 
protection, principles of drug dosage, toxin and herbs in everyday 
life, self-care for health, personal hygiene and emergency nursing, 
exercising including planning exercises, and proper exercises, 
physical capability test, testing and evaluation before and after 
exercises to strengthen physical capabilities. 
 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Life and the Environment  
        กําเนิดชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สภาวะของโลก

ในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความสัมพันธเชิงระบบระหวางชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปญหา
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สิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศและโลก  การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
       Biogenesis, relationships between living things and 
environment, earth conditions in terms of environmental problems, 
ecology, systematic relationships between living things and 
environments, retaining of ecological balance, natural balance, 
natural resources and biological diversity, conservation and 
management of natural resources and environment, pollution, 
effects of pollution towards environment and quality of life, 
evaluation of environmental impact, local, national and global 
environmental problems, sustainable use of natural resources    
and environment. 
 

0002805 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Agriculture in Everyday Life  
 

       ความหมาย และการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธดินกับการ
เจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุพืช เคมีภัณฑและ
การกําจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจชนิดตางๆ เชน ไก สุกร โค กระบือ 
การเลี้ยงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
       Meaning and development of agriculture, relationships 
between soil and growing plants, nutrients, planting, plant 
propagation, chemical products and pesticide, raising economic 
animals, such as chickens, pigs, cattle, fish, and preservation and 
transformation of agricultural products. 
 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 3(3-0-6) 
 The Royal New Theory of Agriculture  
 

       ความหมาย ความสําคัญ และวิธีการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริ หลักการทําไรนาสวนผสม เทคนิคการทําและการใชปุยจาก
ธรรมชาติ การใชวัสดุธรรมชาติใหเกิดประโยชน การจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน  
       Meaning, importance and methods of royal new theory of 
agriculture, principles of mixed farming, techniques in organic 
fertilizer production and utilization, utilization of natural materials, 
and integrated pest management. 
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0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental Industrial Technology  
 

       ศึกษาความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสําหรับชาง 
ศึกษาทฤษฎีหรือหลกัการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตางๆ และปฏิบัติ
ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสําหรับชาง เพื่อเปนพ้ืนฐานในการ
ประยุกตเทคโนโลยีทางชางมาใชในงานประจําวัน 
       A study of meaning and importance of industrial technology 
for technicians, theories or principles in various works of industrial 
technology and basic practice of industrial technology for 
technicians in order to use it as a basic tool in applying technical 
technology for everyday work. 
 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น   3(3-0-6) 
 Appropriate Technology for Local Everyday Life 
 

       ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เก่ียวกับพลังงานและพลังงาน ทดแทน 
คุณภาพชีวิต ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร เทคนิคและคุณภาพชีวิต การนําเทคโนโลยีไปใชเพ่ือการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในทองถิ่น  ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีทองถิ่นพรอมกับปฏิบัติการ
ออกแบบและ พัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
      A study of appropriate technology on energy and renewable 
energy, quality of life, relationships between technology and 
sciences, industry, engineering, techniques and quality of life, 
utilization of technology for rural development, development of 
appropriate technology, appropriate technology for life in locality, 
study and collection of local technology information, design and 
development of technology suitable for situations at the present 
time. 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน   
2011207 
  

ศิลปะการพดู 
The Arts of Speaking      

3(2-2-5) 

           ความสําคัญของการพูด หลักการพูด การสรางบุคลิกในการพูด          
การเตรียมการพูด การฝกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบตางๆ เชน 
การพูดจูงใจ พิธีกร สุนทรพจน อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไวอาลัย 
เปด-ปดงาน ตอนรับ ขอบคุณ มอบสิ่งของ และแนะนําวิทยากร รวมทั้งการ
ประเมินการพูด 
 

2532202
  

กระบวนการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
Public Mind Creative Processing 

3(2-2-5) 

          ความหมาย แนวคิด ความสําคัญของจิตสาธารณะ จิตอาสา ประเภทและ
รูปธรรมของจิตสาธารณะ ศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ไดรับการยอมรับวามีจิต
สาธารณะทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศึกษา
กระบวนการ วิธีการเสริมสรางจิตสาธารณะ การฝกปฏิบัติภาคสนามและจัดทํา
โครงการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
 

2581215 จริยธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ 
Ethics for Professional Development 

3(3-0-6) 

          หลักคุณธรรมจริยธรมในการประกอบวิชาชีพ จริยธรรมกับการทํางาน         
การเสริมสรางจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ การสรางคณุลักษณะ
ในการทํางานที่พึงประสงคตามหลักจริยธรรมและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

 
วิชาบังคับ 

 

 
กลุมวิชาทักษะภาษา   
2041101 ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 Grammar in Business Context  I  
 

       โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ วจีวิภาค ลําดับของคํา การใชกริยาให
สอดคลองกับประธาน วาจกและกาล การวิเคราะหโครงสรางไวยากรณในการฟง
และการอานทางธุรกิจ ไวยากรณเพ่ือการสื่อสารตามวัตถุประสงคโดยผานสื่อ
เสมือนจริง 
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       Grammatical elements of English: parts of speech, word order, 
subject-verb agreement, voices and tenses, analysis of grammatical 
structures in Business listening and reading, grammar with authentic 
materials learnt for communicative process in different situations. 
 

2041102 ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ2 3(3-0-6) 
 Grammar in Business Context  II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 1 

Pre-requisite: Grammar in Business Context  I 

      โครงสรางไวยากรณในระดับประโยคความรวมและประโยคความซอน 
ความสัมพันธระหวางโครงสรางประโยคกับบริบททางธุรกิจ การใชไวยากรณ 
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
     English grammar structure proceeding to compound and 
complex sentences, the relationship between grammatical forms 
and the business contexts, grammar usage for business 
communication. 
 

2041106 การส่ือสารระหวางชนตางวัฒนธรรมที่ใชภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication in the English Speaking World 
 

       ทักษะพื้นฐานของการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ความเขาใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทตางๆ การแกไขปญหาและอุปสรรคของการ
สื่อสารตางวัฒนธรรม ลักษณะการใชภาษาและการสื่อสารทางธุรกิจระหวาง
วัฒนธรรม และปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการสื่อสารทางธุรกิจระหวางชนตาง
วัฒนธรรม 
       Basic skills of communication in different cultures, 
understanding cultural diversity in different contexts, solving 
problems and obstacles of intercultural communication, use of 
language and intercultural business communication, and factors 
related to business communication among people from different 
cultural backgrounds. 
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2042108 การฟง – พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1   3(2-2-5) 
 Business English Listening and Speaking I  
 

       ทักษะการฟงและการพูด การสนทนาทางธุรกิจในสถานการณจําลอง     
การสื่อสารทางโทรศัพท การโฆษณา การนําเสนอสินคา และการพูดในการ
ใหบริการตางๆ 
       Listening and speaking skills, business conversation in 
simulations, telephoning, advertising, presenting products and 
offering services. 
 

2042109 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 Business English Reading I  
 

       การอานหนังสือพิมพ ขาว และโฆษณา เดาความหมายจากบริบท สํานวน     
รูปประโยคที่ใชในทางธุรกิจ องคประกอบและวัตถุประสงคของบทความทาง
ธุรกิจอานแลวโยงไปสูการพูดรายงาน การสรุปเนื้อหา และการแสดงบทบาท
สมมตุิ 
     Business reading skills from newspaper, news and 
advertisements, guessing the meaning from context clues, analyzing 
sentences, structures and business expressions, components and 
objectives of business articles, reading and link to oral report, 
summarization, and role playing. 
 

2042110 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Business English Writing I  
 

       หลักการและกระบวนการเขียนงานทางธุรกิจ โครงสรางและคําศัพทที่เปน
ทางการ รูปแบบและวิธีการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การเขียนรายงาน 
การเขียนประกาศและโฆษณา โบรชัวร แผนพับ รายงานการประชุม และการ
เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสเชิงธุรกิจ 
      Principles and processes of business writing; structures, 
vocabulary, forms and strategies used in various kinds of business 
formal writing, report, announcement and advertisement, 
brochures, leaflets, munites, and writing business e-mail. 
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2042111 การฟง – พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2   3(2-2-5) 
 Business English Listening and Speaking II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: การฟง – พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 

Pre-requisite: Business English Listening and Speaking I 

       การฟงภาษาอังกฤษจากสื่อเทปเสียงและภาพ เพลง โฆษณา และ
ภาพยนตร โตตอบบทสนทนาจากที่ฟง หรือพูดอภิปรายจากการไดดูและ       
ไดฟง รูปแบบการสนทนาทางธุรกิจที่หลากหลาย แสดงบทบาทสมมุติ 
       Listening through a variety of media; audio cassettes, videos, 
music, advertisement and movies, reaction to the speakers of those 
media or discussion about what are listened and watched, various  
business dialogues and do role playing. 
 

กลุมวิชาการแปล  
2042301 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Basic Business English Translation   
 

       วิธีการแปลทางธุรกิจเบื้องตนและทักษะการแปลขอความ ขาวสารทาง
ธุรกิจในหนังสือพิมพ วารสาร เอกสารสัญญา และสื่อตางๆ ทางธุรกิจ การแปล
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
       Translation methods and skills of translating texts, information 
of business news in newspapers, journals, documents, contracts, 
and other business materials English-Thai translation and Thai-
English translation. 
 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการส่ือสาร 
 

2043401 ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 1  3(2-2-5) 
 English for Hotel I  
 

      คําศัพทและสํานวนที่เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมในแผนกตอนรับสวนหนา
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแมบาน การสื่อสารในสถานการณตางๆ 
ในธุรกิจโรงแรม การใหคําแนะนําเกี่ยวกับที่พัก รานขายของ ที่ระลึก รานอาหาร 
สิ่งอํานวยความสะดวกในดานนันทนาการ การธนาคาร และการใหบริการในที่
สาธารณะ 
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       Vocabulary and expressions required in the hotel business; 
front office, food and beverages, and housekeeping, communication 
skills in hotel business situations, recommending accommodations, 
souvenir shops, restaurants, recreational facilities, banking and 
public services. 

 
2043402 ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 2   3(2-2-5) 
 English for Hotel II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 1 

Pre-requisite: English for Hotel I 

       คําศัพท สํานวนและประโยคมีโครงสรางที่ซับซอนมากข้ึน สนทนาภาษาอังกฤษ
ในสถานการณตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานโรงแรม ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงาน
ตอนรับภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานเก็บเงิน ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานรับ
โทรศัพทภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานฝายอาหารและเครื่องดื่ม และภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงานแผนกทําความสะอาด ภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองและ
สถานการณจริงทั้งในและนอกโรงแรม 
       Complex vocabulary, expressions and sentences used by hotel 
personnel, English conversations in various situations relevant to hotel 
staff, English for receptionists, English for cashiers, English for hotel 
switchboard operators, English for food and beverage personnel, and 
English for housekeeping, English skills in both simulations and real 
situations in and out of the hotels. 
 

2043403 ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา 3(2-2-5) 
 English for Thai Studies  
 

       สังคมวัฒนธรรมไทย รวมถึงสภาพภูมิประเทศ ประวัติศาสตร ศาสนา   
ธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี อาหาร ศิลปะการแสดง คานิยมและความเชื่อ 
นําเสนอขอมูลโดยใชภาษาอังกฤษผานสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ พัฒนา
ทักษะการเรียนรูในดานการจดบันทึก การศึกษาดูงานสถานท่ีจริง การรายงาน 
และการนําเสนอดวยสื่อตางๆ 
       Thai socio-culture including geography, history, religion, 
customs, traditions, cuisine, performing arts, values and beliefs, 
presented in English via the varieties of technology, development 
of study skills covering note-taking, sight-seeing, reporting, and 
presentation with various media. 
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2043404 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1   3(2-2-5) 
 English for Tourism I  
 

        ความรูทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ คําศัพทและสํานวนที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรม  
การทองเที่ยว ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศึกษาสถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น 
       An overview of the tourism industry, both domestic and 
international: the usage of vocabulary and expressions in different 
aspects of tourism industry, hotels, travel, history, religion, arts, 
festivals, culture and tradition, go sightseeing  in local attractions. 
 

2043405 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 English for Tourism II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 

Pre-requisite: English for Tourism I 
 

       คําศัพท สํานวนและประโยคมีโครงสรางที่ซับซอนมากขึ้นเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการดานการโรงแรม การทองเที่ยวประวัติศาสตร
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี การสื่อสารใน
สถานการณตางๆ การตอนรับผูมาเยือน การใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว    
การจัดทําแผนการทองเที่ยว และการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ การเขียน
เอกสารและแผนพับในการโฆษณาประชาสัมพนัธการทองเที่ยว การศกึษานอก
สถานที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
       Vocabulary and expressions and sentences used in tourism   
and service industry; hotel, tourism, history, religion, arts, festivals, 
culture and traditions, communication in different situations, 
welcoming tourists, assisting tourists, developing itineraries and 
introducing tourists attractions, writing documents and brochures   
for tourism, domestic and international field trips. 
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กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ  
2041501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3 (3-0-6) 
 Business English I  
 

       ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจการสื่อสารในสถานการณตางๆ ทางธุรกิจการ
พัฒนาคําศัพทและสํานวนตางๆและการเขียนพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
       English in business context, develop communication skills in 
different business situations, development of vocabulary and 
expressions found in business areas, and basic business writing.  
 

2044503 การพฒันาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Personality Development and Business Etiquette    
 

       บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะหบุคลิกภาพของตนเองและ
ผูอื่น หลักการแตงกายท่ีดีในโอกาสตางๆ การศึกษาทวงทา กริยาอาการที่สงา
งามตามมาตรฐานสากลฝกเทคนิคการพูด การใชน้ําเสียงมารยาทตางๆ ในสังคม 
มารยาทบนโตะอาหาร มารยาทในการทักทาย สรางปฏิสัมพันธในทางธุรกิจ 
       Internal and external personality; to analyze self and others 
personality, principles of well dressing for various occasions, to 
study posture and gesture based on international standard, to 
practice speaking and using intonation technique, etiquette requires 
by society; table manners and business greeting etiquette. 
 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
2044801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ     2(90) 
 Preparation for Professional Experience Training in Business English 

 
       จําลองสถานการณในท่ีทํางาน การทํางานและการแกปญหาในการทํางาน
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการทํางานในยุคสมัยใหมผานเกณฑการทดสอบ
ความรูทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
      Simulation through work situations, work and problem solving 
in workplace, personal developments, and work skills in the 
modern times with passing TOEIC criteria before having a 
professional experience training in business English. 
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2044802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  6(450) 
 Professional Experience Training in Business English  
 
 
 
 
 
 
 

       การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง ฝกใชภาษาอังกฤษทั้ง 
4 ทักษะ เปนเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการณตางๆ            
ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสัมมนากอนและหลังการฝกประสบการณ 
วิชาชีพ รายงานและนําเสนอการฝกประสบการณวิชาชีพ 
       Practical experiences in real life situations, practice in English    
4 skills for 1 semester in various places of both government and 
private sectors, seminar before and after professional experience, 
and report and present experiences obtained from the experience 
training in different sectors. 
 

2044803 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  2(90) 
 Preparation for Cooperative Education in Business English 
        หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษากระบวนการของสหกิจศกึษา

ระเบียบและขอบังคบัที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของ
แตละสาขาวิชาเทคนิคการเลือกอาชีพเทคนิคการสัมภาษณงานเทคนิคการเขียน
รายงานและการนําเสนอการพัฒนาบุคลิกภาพการเตรียมตัวเปนผูประกอบการ
วัฒนธรรมองคกรทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานและผานเกณฑ 
การทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ 
       Principles and concepts of cooperative education, process 
cooperative education, rules and regulations related to cooperative 
education, skills in accordance with professional standards of each 
area, career selection, job interview techniques, reporting and 
presentation techniques, personality development, preparation for 
being entrepreneurship, organizational culture, English 
communication skills for work, and pass TOEIC criteria. 
 

2044804            สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Cooperative Education in Business English 

     6(450)     
  

        การปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการ
หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห มี
ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแนนอน มีการ
นําความรู ที่ไดมาบูรณาการเพ่ือประยุกตใชกับงานที่ทํา มีการรวมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการพัฒนาวิชาชีพที่เก่ียวของ จัดทํารายงานและนําเสนอผลจาก
การปฏิบัติงาน 
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       Full time employment as an employee at the workplace, or 
both public and private sectors for a period of not less than 16 
weeks, steps of  job application and selection process, clear task 
assignment, knowledge integrated to apply to the assigned work, 
cooperate with the relevant professional development 
organizations, report and present work performance. 
 

กลุมวิชาการวิจัย โครงการพิเศษ 
2043901 วิจัยเบื้องตนทางภาษาองักฤษธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Introduction to Research in Business English 
 

       ความหมาย แนวคิด และหลักการของการวิจัยทางดานภาษาอังกฤษธุรกิจ 
การกําหนดหัวขอวิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงควิจัย การทบทวนวรรณกรรม   
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การสรางเครื่องมือ    
การเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกใชสถิติ การวิเคราะหและการแปลผลขอมูล   
การเขียนบทคดัยอ การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนองานวิจัย 
       Meaning, concept and principle of research relevant to 
business English, research topic, research questions, research 
objectives, literature review, conceptual framework, research 
procedure, research tools, data collection, research statistics,  
data analysis and interpretation, abstract writing, research report 
writing, and research presentation. 
 

2044902 โครงการพิเศษ 3(2-2-5) 
 Special Project  
 

       เรียนในชั้นเรียน และศึกษาดวยตนเอง ทักษะการทํารายงานหรือวิจัย      
ในชั้นเรียน การสรางแบบสอบถาม การสัมภาษณกลุมตัวอยาง ทักษะการศึกษา
คนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ การทํางานเปนคูและทํางานเปนกลุม
เลือกหัวขอและรูปแบบของรายงานหรือวิจัยท่ีจะศกึษา ขอคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษา ทํารายงานและนําเสนอโครงการพิเศษ 
       In-class and self- study with doing classroom report or 
research skills, creating a questionnaire and interview form, self-
study skills from various sources, pair work and group work, select a 
topic and theme of the special project to study, get advice from an 
advisor, report and present the individualized project. 
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วิชาเลือก  
กลุมวิชาทักษะภาษาและวัฒนธรรม  
2041103 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  

Introduction to English Listening and Speaking  
3(2-2-5) 

 
     ฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยเทคนิคและกลวิธีที่หลากหลาย 
เนนฝกการใชบทสนทนาที่ใชจริงสําหรับการสื่อสารในสถานการณตางๆ           
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของ การออกเสียงผานทางสื่อที่
หลากหลายและสามารถนําความรูท่ีไดรับมาแตงประโยคหรือสนทนาแลกเปลี่ยน
กับผูอ่ืนในสถานการณตางๆ 
       Listening to and speaking English for communication with 
various techniques and strategies; with emphasis on practice using 
authentic dialogues for communication in everyday situations 
including related cultures, pronunciation and intonation through 
various media as well as extending knowledge through role-playing 
and making-up dialogues. 
 

2041104 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน    
Introduction to English Reading 

3(3-0-6) 

 
       ทบทวนความรูเรื่องเสียง ศัพท โครงสราง การเดาความหมายของศัพท  
จากบริบท องคประกอบของคําและการวิเคราะหประโยค อานเพ่ือหาหัวขอเรื่อง 
ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากบทอานหลายๆ ประเภท 
อินเทอรเน็ต บลอ็ก โฆษณา หนังสือเรียน หนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร แผนพับ 
และเนื้อเรื่องจากขอสอบมาตรฐานดวยกลวิธีการอานตางๆ การอานเร็วแบบ
กวาดสายตา การอานเร็วเพ่ือหาขอมูลที่ตองการ การคาดเดาและการตั้งคาํถาม
ในขณะที่อาน  
       Revision of sounds, vocabulary and structures. Guessing 
meanings from context clues, word parts and sentences analysis. 
Reading for topic, main idea, and supporting details from a variety 
of reading materials: Internet, blogs, advertisement, textbooks, 
newspaper, journals, pamphlets,  brochures, and passages from 
standardized tests with various reading strategies: skimming, 
scanning, predicting, and asking questions while reading. 
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2041105 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน    
Introduction to English Writing 

3(2-2-5) 

 
       ลักษณะของภาษาเขียนในประโยคความรวมและประโยคความซอน      
งานเขียนสั้นๆ วิเคราะหงานเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน วิเคราะห
จุดประสงคในการเขียนและผูอาน คนควาขอมูลในการเขียนจากสื่อหลากหลาย
ชนิดเพ่ือนํามาใชประกอบในงานเขียนและสามารถนําเสนองานเขียนนั้นๆ ผาน
สื่อตางๆ ได  
       Feathers of writen language in compound and complex 
sentences with emphasis on short pieces of written work, 
summarize the forms of writing for daily life, analyze purposes of 
writing and audiences, search information from resources to apply 
into writing and present the written work through medias. 
 

2042107 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Socio-cultural Backgrounds of English Speaking Countries 
 

       ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษเปนภาษา
แมในดานภูมิประเทศ ประวัติศาสตร ศาสนา ความเชื่อ การเมือง ระบบทาง
สังคมประเพณี มารยาท โครงสรางทางครอบครัว และกลุมชน เทคโนโลยีการคา
นวัตกรรม ศิลปะ ดนตรี และการแตงกาย 
       Sociological and cultural backgrounds of English native 
speaking countries, geographical features, history, religions, belief, 
politics, social systems, traditions, manners, structures of families 
and intimate groups, technology, trade, innovation, arts, music, and 
costumes. 
 

2042112 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(3-0-6 ) 
 Business English Reading II  
 
 
 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Pre-requisite: Business English Reading I 

       การอานขาวทางธุรกิจ โฆษณา เนื้อหาในแบบฟอรมตางๆ อานบทความ 
การใชกลวิธกีารอานตางๆ การเดาความหมายจากบริบท การวิเคราะหประโยค
การทํานาย การอานโยงไปสูการพูดรายงาน การสรุปเนื้อหาและการแสดง
บทบาทสมมุติ 
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       Reading business news, advertisements, business contents in 
different types of forms, and articles, strategies in business reading, 
for examples, guessing the meaning from context clues, analyzing 
sentences, predicting, practice reading and link to oral report, 
summarization, and role playing. 
 

2042113 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business English Writing II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 

Pre-requisite: Business English Writing I 

       หลักการและกระบวนการเขียนงานทางธุรกิจ การเขียนรายงาน การเขียน
ประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ การจดและบันทึกการประชุม คํากลาวเปดและ
คํากลาวรายงานในโอกาสตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับงานธุรกิจ 

       Principles and processes of writing business correspondence: 
report, announcement and advertisement, brochures and leaflets, 
schedule, agenda and minutes, opening and reporting speeches of 
different business occasions. 
 

2042114 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน  
Introduction to English Literature 

3(3-0-6) 

 
       องคประกอบตางๆ ในวรรณคดีอังกฤษและงานประพันธประเภทตางๆ 
เพ่ือใหเขาใจรูปแบบกวีนิพนธ ในลํานํานิทาน บทกวี บทเพลง โคลงกําศรวญ 
กลอนชุด และรูปแบบงานประพันธรอยแกวในเรื่องสั้น นวนิยาย 
       Literary elements in English and literary genres with an 
emphasis on the understanding of various literary forms poetry in 
ballad, ode, lyric, elegy, and sonnet and prose fiction in novel and 
short story. 
 

2042115 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                                                      
Chinese Language and Culture  

3 (3-0-6) 

 
        ความรูและทักษะการใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน การเรียนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวจีน ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน +3 
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      Knowledge and skills in using basic Chinese for communication, 
learning of tradition, arts, world views, ways of life, and background of 
China as a member of ASEAN+3. 
 

2042116 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน                                                  
Japanese Language and Culture 

3 (3-0-6) 

 
        ความรูและทักษะการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวญี่ปุน ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน +3 
       Knowledge and skills in using basic Japanese for communication, 
learning of tradition, arts, world views, ways of life, and background of 
Japan as a member of ASEAN +3. 
 

2042117 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                                            
Vietnamese Language and Culture 

3 (3-0-6) 

 
       ความรูและทักษะการใชภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวเวียดนามในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
       Knowledge and skills in using basic Vietnamese for 
communication, learning of tradition, arts, world views, ways of life, 
and background of Vietnam as a member of ASEAN. 
 

2042118 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                                                 
Lao Language and Culture 

3 (3-0-6) 

 
      ความรูและทักษะการใชภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน การเรียนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวลาว ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
      Knowledge and skills in using basic Lao for communication, 
learning of tradition, arts, world views, ways of life, and background 
of Laos as a member of ASEAN. 
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2042119 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                                                 
Khmer Language and Culture 

3 (3-0-6) 

 
      ความรูและทักษะการใชภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
      Knowledge and skills in using basic Khmer for communication, 
learning of tradition, arts, world views, ways of life, and background 
of Cambodia as a member of ASEAN. 
 

กลุมวิชาภาษาศาสตร 
2041201 ภาษาศาสตรเบือ้งตน  

Introduction to Linguistics 
3(3-0-6) 

 
       ทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตร เนนภาษาศาสตรอังกฤษ (หรือ
ภาษาเปาหมายอ่ืนๆ ตามความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเรียนรูของ
ผูเรียน เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย เปนตน) นําเสนอคําศัพทเฉพาะ
และเทคนิคที่จําเปนในการวิเคราะหและอธิบายเก่ียวกับโครงสรางทาง 
ภาษาศาสตรที่รวมถึงสัทศาสตร สรวิทยา วจีวิภาค วากยสมัพันธ อรรถศาสตร 
วัจนปฏิบัติศาสตร และภาษาศาสตรประยุกต   
       Theory of linguistics with emphasis on English linguistics (or 
other target languages such as Chinese, Japanese, Vietnamese, 
Cambodian, Thai, etc. according to learners’ cognitive ability and 
specialization).  Presenting terminology and techniques needed for 
analysis and description of linguistic structuresin the fields of 
phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, 
sociolinguistics, and applied linguistics. 

 
2041202 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 

English Phonetics 
3(2-2-5) 

 
     การออกเสียงพยัญชนะสระและคําวลีประโยคการออกเสียงเนนหนัก-เบาใน
คําวลีประโยคภาษาอังกฤษ (คาํศัพทสํานวนวลีประโยคภาษาอังกฤษทางธุรกิจ) 
การออกเสียงเชื่อมโยงระหวางคําการแบงชวงหยุดและวรรคตอนและการออก
เสียงสูง-ต่ําการฟงเสียงเจาของภาษาและการออกเสียง 
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     Pronunciation of consonants and vowels, words, phrases and 
sentences, stress in words, phrases and sentences (vocabulary, 
expressions and sentences in business English), linking, pause and 
intonation, and listening to native speakers of English and 
pronunciation. 
 

2041203 อรรถศาสตรภาษาอังกฤษ 
English Semantics 

3(3-0-6) 

 
      ทฤษฎีอรรถศาสตรการวิเคราะหความหมายระดับคํากลุมคําและประโยคท่ี
ใชในบริบททางธุรกิจความสัมพันธระหวางความหมายของคําในประโยควิธีการ
ตีความหมายทางตรงและทางออมและความหมายในพจนานุกรม 
       Semantics theory, analysis of word, phrase and sentence 
levels used in the business context, semantic relationship of words 
in a sentence, methods of direct and indirect interpretations, and 
meanings in a dictionary. 
 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการส่ือสาร  

2043406 การพดูภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนและการนําเสนอทางธุรกจิ 
English for Public Speaking and Business Presentations 

3(2-2-5)
 

 
       หลักการพูดในที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ การเตรียมการและการเรียบ
เรียงความคิดและขอมูลการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ การฝกฝนเพ่ือให
เกิดความชํานาญในการตั้งคําถามและตอบคําถาม การใชอวัจนะภาษา
ประกอบการนําเสนอขอมูล 
       Practice in applying the principles of effective public speaking 
to the preparing and structuring of ideas and information to deliver 
business-related presentations, mastering receiving questions from 
and providing answers to the audience during presentations, and 
non-verbal communication. 
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2043407 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 
English for Secretarial and Office Work 

3(2-2-5)

 
       การใชภาษาอังกฤษสําหรับสํานักงาน คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับงาน
เลขานุการและอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน การรับโทรศัพท การนัดหมาย การจัด
แฟมเอกสาร การเขียนวาระการประชุม การจําลองการจัดประชุม การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจเบ้ืองตน และปฏิบัติทักษะ
งานเลขานุการในสํานักงานเปนเวลา 50 ชั่วโมง 
       Using English for office work, vocabulary and expressions for 
secretarial work and office equipment, handling telephone, making 
appointments, filing, writing an agenda, demonstrating of arranging 
meetings, writing minutes, writing basic business correspondence, and 
secretarial skills in the office for fifty hours. 

2043408 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเขาและสงออก 
English for Import and Export 

3(3-0-6) 
 

 
       คําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและ
สงออก เนนทักษะการฟง พูด อาน และเขียนความสําคัญของการนําเขา-สงออก
เงื่อนไขทางการคา ขั้นตอนและกระบวนการนําเขาและสงออก ตลอดจนระเบียบ
พิธีการศุลกากร และเอกสารนําเขา-สงออก 
       Vocabulary, idioms, and structure of English sentences for 
import and export, focusing on listening, speaking, reading and 
writing skills, importance of import-export, terms of trade, stages 
and process of import and export, customs formalities, and import-
export documents. 
 

2043409 การเตรียมสอบ TOEIC  
Preparation for TOEIC Test 

3(2-2-5) 

 
      ทักษะในการทําขอสอบภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารนานาชาติ รูปแบบของ
ขอสอบ การฝกฝนการทําขอสอบซ้ําๆ  
     Skills in doing Test of English for International Communication 
(TOEIC), model tests, having chance to practice the tests repeatedly.  
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2044410 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสายการบนิ 3(3-0-6) 
 English for Airline Business  
 

       คําศัพทเทคนิคและสํานวนที่ใชในธุรกิจการบินเก่ียวกับผูบฏิบัติงาน       
การตอนรับผูโดยสาร การแกปญหาที่นั่งโดยสาร การใหบริการและการดูแล
ผูโดยสาร การจําหนายตั๋ว การบอกรหัสสายการบิน การบอกกําหนดการหรือ
ตารางเที่ยวบิน  
       Terminologies and expressions in aviation business related to 
performers, greeting passangers, solving problems, servicing and 
taking care of passengers, ticket sales, telling the airline code, and 
flight schedule. 
 

2044411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและความเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 
 English for Business and Entrepreneurship 
 

         ศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยการอานเอกสารจริงและการบรรยาย 
ในขณะที่เรียนรูเก่ียวกับคําศัพททางธุรกิจ แนวคิดและประเด็นตาง ๆ เชน 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปนผูประกอบการโดยการศึกษาจากความคดิ 
ผลิตภัณฑและโอกาสตางๆ พรอมทั้งศึกษาการวิจัยตลาดขั้นพ้ืนฐาน การจัดทํา
แผนธุรกิจ และพ้ืนฐานการหาแหลงเงินทุน 
         Explore business English through authentic readings and 
lectures, while learning about business vocabulary, concepts, and 
issues such as an introduction to entrepreneurship by examining 
ideas, products, and opportunities, the basics of market research,   
a business plan composition, and basics for funding a business. 
 

2044412 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน  
English in Mass Media 

3(2-2-5) 

 
       ทฤษฏีและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใชในสื่อมวลชนตางๆ หนังสือพิมพ
นิตยสาร แผนพับ หนังสือเดินทาง โฆษณา และจดหมายรับสมัครงาน สื่อ
โทรทัศนวิทยุ และอินเตอรเน็ต คําศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษในการพาด
หัวขาว แปลวิเคราะห และอภิปรายเก่ียวกับบทความที่อาน 
       Theories and styles of using English in various printed media; 
newspapers, magazines, brochures, itineraries, advertisements, 
application letter, multimedia like television, radio and internet, 
vocabulary and syntactic structures of news headlines, and 
translating, analyzing and discussing articles. 
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2044413 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินและธนาคาร 
English for Finance and Banking 

3(3-0-6) 

 
       คําศัพท สํานวนภาษา โครงสรางประโยคและบทสนทนาที่ใชในการทักทาย
ตอนรับลูกคา ใหขอมูลดานการบริการตางๆ ของธนาคาร การกรอกใบฝาก-ถอน
การแลกเปลี่ยนเงิน การโอนเงิน และการทําธุรกรรมในรูปแบบตางๆ ของ
ธนาคาร 
       Vocabulary, idioms, sentence structures, and dialogue used to 
greet and welcome customers, provide information on the services 
of the bank, filling out deposit and withdrawal forms, money 
exchange and transfer, and various types of bank transactions. 
 

2044414 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด  
English for Marketing 

3(3-0-6) 

 
       คําศัพท สํานวนภาษา โครงสรางประโยค และบทสนทนาที่ใชในการตลาด
ความหมายของการตลาด ทฤษฏีทางการตลาด เอกสารทางการตลาดจากสื่อ
หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารทางดานธุรกิจ บทความทางดานธุรกิจทั้งจากสื่อ
สิ่งพิมพและอินเตอรเน็ต 
       Vocabulary, idioms, sentence structures, and conversations used in 
marketing,  definitions of marketing,  marketing theory, marketing 
materials from media; newspapers, business magazines, and business 
articles from printed media and Internet. 
 

2044415 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการในสปา 
English for Spa Service 

3(2-2-5) 

 
       คําศัพท ความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา ผลิตภัณฑเก่ียวกับสปา ความ
งามและสุขภาพ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการนวด คําศัพท โครงสรางและสํานวน
ภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับพนักงานตอนรับในสปา 
       Vocabulary, knowledge of spa history, spa products, beauty 
and health, introduction to massage, vocabulary, structure and 
English expressions for spa receptionists. 
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2044416 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ 
English for Public Relations 

3(3-0-6) 

        การใชภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ หนวยงานและองคกร
ตางๆ คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อการประชาสัมพันธ  
การผลิตสื่อประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ 
       English used for publicizing products, agencies and 
organizations, vocabulary, expressions and structure of English used 
for public relations, production of public relations media in English. 
 

กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ  
2043502 ธุรกิจระหวางประเทศ 

International Business 
3(3-0-6) 

        คําศัพทและสํานวนเฉพาะทางดานธุรกิจระหวางประเทศ วัฒนธรรม
ระหวางประเทศที่ใชในสถานการณทางธุรกิจ การเสนอขอมูลทางธุรกิจ 
วิเคราะหกรณศึีกษาและแกปญหาทางธุรกิจ 
       Terminology  and idioms in the international business, 
international culture used in business situations, business 
presentation, analyze case studies, and solve business problems. 
 

2043504 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English II 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Pre-requisite: Business English I 
        การสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทของธุรกิจที่กวางขึ้นดานงาน
อุตสาหกรรมบริการ การใชภาษาและกลยุทธในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
ระหวางประเทศอานเอกสารที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสินคา อาน
บทความในวารสารและหนังสือพิมพ การเขียนติดตอทางธุรกิจ การเขียน
โฆษณาผลิตภัณฑ การเจรจาการนําเสนองาน และอภิปรายเชิงธุรกิจ 
         English communication skills in a broader business context  
with the hospitality industry, language and strategies for 
international business communication, read the documents 
related to import and export goods, read articles in journals and 
newspapers, writing business correspondence and advertisements, 
negotiations, presentations, and business discussion. 

  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6        หนวยกิต 
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
                  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

1 นางสาวรุงนภา  
เมินดี  

อาจารย  ศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2557 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2550 

งานวิจัย 
Moendee, R., Chanuanchai, P., 
Prachanant, N., Pongpuehee, S., 
Kanshon, C. & Boontree, J. 
(2016). Research and 
Development of English 
Language Skills of Hospitality 
Industry Personnel in Buriram 
Province towards the ASEAN 
Community Preparation. 
Academic Journal Buriram 
Rajabhat University. Special 
Volume 2016: 127-142. TCI 2. 

Moendee, R. & Chanuanchai, P. 
(2016). Needs on English 
Language Skills of Hospitality 
Industry Personnel. Proceedings 
of the First International 
Conference on Language 
Development. Ton Duc Thang 
University: Vietnam. (June 17-19, 
2016). 1: 375-382. 

ภาระงานสอน 
15 ช่ัวโมง/สัปดาห 

รายวิชา 

2041201 ภาษาศาสตรเบื้องตน 
2041202 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 
2042109  การอานภาษาอังกฤษ 
              ทางธรุกิจ 1 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

2 นางสาว 
ชลทิชาลินี  
แกนสนท 

อาจารย ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
เกียรตินิยม
อันดับ 2) 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2555 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2550 

งานวิจัย 
Kanshon, C.,Moendee, R., 
Chanuanchai, P., Prachanant, N., 
Pongpuehee, S. & Boontree, J. 
(2016). Research and 
Development of English 
Language Skills of Hospitality 
Industry Personnel in Buriram 
Province towards the ASEAN 
Community Preparation. 
Academic Journal Buriram 
Rajabhat University. Special 
Volume 2016: 127-142. TCI 2. 

Kanshon, C. & Boontree, J. 
(2016). An ESP Curriculum 
Development for Hospitality 
Industry Personnel. Proceedings 
of the First International 
Conference on Language 
Development. Ton Duc Thang 
University: Vietnam. (June 17-19, 
2016). 1: 367-374. 

ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห 

รายวิชา 
2041501  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
2042110  การเขียนภาษาอังกฤษ 
              ทางธุรกิจ 1 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

3 วาที่รอยตรีหญิง 
จันทรสุดา  
บุญตรี 

อาจารย ศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
เกียรตินิยม
อันดับ 1) 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2556 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2550 

งานวิจัย 
Boontree, J., Kanshon, C., 
Moendee, R., Chanuanchai, P., 
Prachanant, N. & Pongpuehee, S. 
(2016). Research and 
Development of English 
Language Skills of Hospitality 
Industry Personnel in Buriram 
Province towards the ASEAN 
Community Preparation. 
Academic Journal Buriram 
Rajabhat University. Special 
Volume 2016: 127-142. TCI 2. 

Boontree, J. & Kanshon, C. (2016). 
An ESP Curriculum Development 
for Hospitality Industry 
Personnel. Proceedings of the 
First International Conference 
on Language Development. 
Ton Duc Thang University: 
Vietnam. (June 17-19, 2016).  
1: 367-374. 

ภาระการสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห 

รายวิชา 
2043401 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
             การโรงแรม 
2043407 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
              งานเลขานุการและ 
              งานสํานักงาน 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

4 นายพรภวิษย 
ชะนวนชัย 

อาจารย ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ 
วิชาโท
ภาษาญี่ปุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2559 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ. 2553 

งานวิจัย 
Chanuanchai, P., Moendee, R., 
Prachanant, N., Pongpuehee, S., 
Kanshon, C. & Boontree, J. 
(2016). Research and 
Development of English 
Language Skills of Hospitality 
Industry Personnel in Buriram 
Province towards the ASEAN 
Community Preparation. 
Academic Journal Buriram 
Rajabhat University. Special 
Volume 2016: 127-142. TCI 2. 

Chanuanchai, P. & Moendee, R. 
(2016). Needs on English 
Language Skills of Hospitality 
Industry Personnel. Proceedings 
of the First International 
Conference on Language 
Development. Ton Duc Thang 
University: Vietnam. (June 17-19, 
2016). 1: 375-382. 
 

ภาระการสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห 
 
รายวิชา 
2043403  ภาษาอังกฤษสําหรับ 
              ไทยศึกษา 
2043404  ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ทองเที่ยว 1  
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

5 นางพุทธชาด  
ลิ้มศิริเรืองไร 

อาจารย  ศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
พ.ศ. 2547 
 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  
พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 

Limsiriruangrai, P. & Kotcharat, S. 
(2016). The Employment of 
Phonetic Exercises to Improve 
English Major Students’ 
Pronunciation. Academic 
Journal Buriram Rajabhat 
University. Special Volume 2016: 
203 - 216. TCI 2. 

ภาระการสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห 
 
รายวิชา 
2042109  การเขียนภาษาอังกฤษ 
              ทางธุรกิจ 1 
2042301  การแปลภาษาอังกฤษทาง  
              ธุรกิจเบื้องตน 
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3.2.2  อาจารยประจํา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระงาน

สอน/ชั่วโมง
ตอสัปดาห 

1 นางสาวรุงนภา  เมินด ี อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

15 

2 นางสาวชลทิชาลินี  แกนสนท อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

15 

3 วาที่รอยตรีหญิงจันทรสุดา บุญตร ี อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

15 

4 นายพรภวิษย   ชะนวนชัย อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
วิชาโทญี่ปุน 

15 

5 นางพุทธชาด  ลิ้มศิริเรืองไร อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

15 

6 นายนวมินทร ประชานันท ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ด. 
 
กศ.ม. 
กศ.บ. 
 
 

ภาษาอังกฤษ
ศึกษา
ภาษาอังกฤษ 
วิชาเอก
ประถมศึกษา
วิชาโท
ภาษาอังกฤษ 

12 

7 นายโสภณ  เพ็งลุน อาจารย M.A. 
พธ.บ. 

English 
ภาษาอังกฤษ 

15 
 

8 นางสาวรสมน  พานดวงแกว อาจารย ศศ.ม. 
 
 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

15 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระงาน

สอน/ชั่วโมง
ตอสัปดาห 

9 นางสาวพัลลภา เลิศเจริญวนิช อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

15 
 
 

10 นางสาวจินตนา  วัชรโพธิกร อาจารย ศศ.ม. 
 
 
 
ศศ.บ. 

ภาษา
วัฒนธรรม
และวรรณคดี
จีน 
ภาษาและ
วรรณคดี
อังกฤษ 
 

15 

11 นางสาววริษฐา  รัตนวโรภาส อาจารย ศศ.ม. 
บธ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
การเงิน 
 

15 

 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตพบวา ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมี
ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริงเม่ือจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศกึษา คือรายวิชา 2044801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(90) หรือรายวิชา 2044803 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 2(90) และรายวิชา 2044802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(450) หรือ
รายวิชา 2044804 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(450) ซึ่งจัดอยูในหมวดวิชาเฉพาะใหนักศึกษา 
ทุกคนลงทะเบียนในรายวิชานี้  

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของการฝกภาคสนามการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) มทีักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) มบีูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 



65                                                   มคอ.2 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
ประกอบการได 

(5) มีความกลาในการแสดงออกทางความคิด และนําความคิดสรางสรรคไปใช
ประโยชนในงานได 

     4.2 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาปกตทิี่ 2 ชั้นปที่ 4 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการพิเศษหรือวิจัย 
ขอกําหนดในการทําโครงการพิเศษหรือวิจัย ตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษ

ทางดานธุรกิจ เชน ธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม  หรือหัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการนําเสนองาน
ทางธุรกิจ โดยอาจจะเปนการแนะนําแหลงทองเที่ยว โรงแรม สถานที่พัก และการจัดการทองเที่ยว 
โดยทําเปนลักษณะงานเดี่ยวหรืองานกลุม รายงานที่ตองสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดอยางเครงครัด 

 5.1  คําอธิบายโดยยอ 
           หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาโครงการพิเศษ เพ่ือศึกษาภาษาอังกฤษทางดานธุรกิจ
และเปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดทําโครงการพิเศษหรือวิจัยท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษในงานดานธุรกิจ เชน 
ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยศึกษาประเด็นที่สนใจ มีการนําเสนองาน และตองผานการ
ประเมินผล การบูรณาการความรูท่ีเรียนมา ภายใตการแนะนําของอาจารย 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูจากการทําโครงการพิเศษหรือวิจัย 

  5.2.1  นักศึกษามีความรูความเขาใจกระบวนการทําโครงการพิเศษหรือทําวิจัย 
  5.2.2  สามารถแกไขปญหาขณะดําเนินการ 
  5.2.3  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.2.4  มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมในการทําวิจัย 
  5.2.5  สามารถนําเสนอและสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเปนใชภาษาอังกฤษ 
  5.2.6  ผลงานวิจัยสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

 5.3  ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาปกตทิี่ 1 ชั้นปที่ 4 

 5.4  จํานวนหนวยกิต 
  3 หนวยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
       การใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา   
  5.5.1  อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา  โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอโครงการ
พิเศษหรือวิจัยท่ีนักศกึษาสนใจ 
  5.5.2  อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของ
นักศึกษาโดยกําหนดใหนักศึกษาสงงานเปนระยะๆ 
  5.5.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําการงาน เชน คอมพิวเตอร 
เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ 

 5.6  กระบวนการประเมินผล   
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน   

  5.6.1  ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 
  5.6.2  ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 
อาจารยอ่ืน อยางนอย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร 
  5.6.3  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตามการทํางานผลงานทีไ่ด
ในแตละขั้นตอน การนําเสนอ และรายงานโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามแนวคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย คือ 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. มีความรู 
ความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู 4. เห็นคุณคาในการพัฒนา
ทองถิ่นและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และ 5. มีทักษะในการติดตอสื่อสารและสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 5 ดาน คือ                
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดังนั้น หลักสูตรจึงกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี ้

1. มีความรูความสามารถและทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารทางธุรกิจ 
 2. มีใจรักบริการ และมีจิตสํานึกใฝหาความรูอยางตอเนื่อง สามารถคิด วิเคราะห 
และบูรณาการความรูภาษาอังกฤษทางธุรกิจได  

3. มีความมั่นใจ มีภาวะความเปนผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธการสอน 
ที่ใชในการพฒันา 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรูในแตละดาน 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีระเบียบ มีวินัย ซื่อสัตยตรง
ตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม 
   1.2 ตระหนักในคุณคารูและเขาใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอ
การดํารงตนและการปฏิบัติงาน   
   1.3 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาการ 
   1.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม  
 

 
-  อาจารยประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
-  มอบหมายงานใหคิดวิเคราะห 
-  จัดกิจกรรมใหผูเรียน อภิปราย
กลุมและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสถานการณตางๆ   
ที่ผูเรียนจะตองเผชิญในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบ
วชิาชีพ  
-  สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  ประเมินการอภิปราย 
-  ประเมินการนําเสนอ 
   ผลงาน 
-  นักศึกษาประเมินเพ่ือน 
   รวมกิจกรรม 
-  ประเมินบันทึกการ 
   เรียนรูของนักศึกษา 
-  การสอบขอเขียนและ 
   การสอบปากเปลา 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธการสอน 
ที่ใชในการพฒันา 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

ในแตละดาน 
2. ดานความรู 
   2.1 มีความรูความเขาใจในแนว 
คิดและทฤษฏีตางๆและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
   2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเปน
อยางดี 
   2.3 มีความเขาใจและประยุกตใช
ทักษะภาษาอังกฤษในการแกปญหา
ตางๆ     
   2.4 รูเทาทันสถานการณความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

 
-  สอนแบบบรรยาย 
-  มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาจากแหลงตางๆ เพ่ือ
รายงานและนําเสนอ 
-  ทบทวนบทเรียนเดิมเชื่อมโยงสู
บทเรียนใหม 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
กระบวนการวิจัย และ
ประสบการณในการปฏิบัติ 
- เรียนรูจากวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู  
- จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที ่
 

 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  ประเมินการนําเสนอ
ผลงาน 
-  การสอบขอเขียน 
-  ประเมินแฟมสะสมงาน  
-  ประเมินบันทึกการ
เรียนรู 
-  นักศึกษาประเมินตนเอง  
-  ประเมินพฤติกรรมการ
ฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

3. ดานทักษะทางปญญา 
   3.1 มีความสามารถในการ
วิเคราะห สถานการณและแกไข
ปญหาได    
   3.2 ตระหนักรูศักยภาพของตน       
เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
เพ่ิมมากขึ้น    
   3.3 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 
จากพื้นฐานความรูท่ีเรียน  
   3.4 สามารถประยุกตใชความรู 
ในศาสตรภาษาและนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแกปญหา 
 

 
-  วิเคราะหกรณีศึกษา
ภาษาศาสตรเชิงธุรกิจ 
-  จัดกิจกรรมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นจากสถานการณ
จําลอง 
-  สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  แกโจทยปญหาอยาง
สรางสรรคและคิดวิเคราะห 
สังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ 
 
 

 
-  การสอบขอเขียน 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  ประเมินการนําเสนอ
ความรูประกอบสื่อ 
-  นักศึกษาประเมินตนเอง 
-  ประเมินการอภิปราย    
การแสดงความคิดเห็น     
และการตอบคําถาม 
- การประเมินผลงาน 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
   4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายไดเปนอยางดี  

 
 
-  มอบหมายงานกลุม นําเสนอ
เพ่ือฝกทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนคู 
กลุมยอย และกลุมใหญ 

 
 
-  ประเมินการนําเสนอ
ผลงาน 
-  ประเมินผลงาน 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธการสอน 
ที่ใชในการพฒันา 

กลยุทธการประเมินผล 
การเรียนรู 

ในแตละดาน 
   4.2 รูจักวางแผนในการดําเนิน
ชีวิตและสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ 
    4.3 ใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไข
ปญหาตางๆ ทั้งในบทบาทผูนํา 
หรือผูรวมทีมงาน  
   4.4 เรียนรูและพัฒนาตนเอง    
ในศาสตรภาษาและวิชาชีพ องคกร 
และสังคมอยางตอเนื่อง 
 

-  จัดกิจกรรมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นรวมกับผูอื่น  
-  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
-  จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 
 
 

-  ประเมินการอภิปราย 
แสดงความคิดเห็น การ
ตอบคําถาม 
-  นักศึกษาประเมินเพ่ือน
รวมกลุมกิจกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม   
-  ประเมินแฟมสะสมงาน 
-  ประเมินบันทึกการ
เรียนรู 
-  การสอบขอเขียนและ
สอบปากเปลา 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 สามารถใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล
นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ   
   5.2 ใชความรูพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสถิติ
ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล   
   5.3  ใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม กับโอกาส
และสังคม  
   5.4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตอสื่อสาร และนําเสนอ 
ขอมูลขาวสารเชิงอังกฤษธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 

 
 
 
-  กํากับดูแลการใชสื่อประกอบ 
การนําเสนอ 
-  ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในการ 
ใชคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน   
- นําเสนอผลงานดานธุรกิจ    
โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
-  ประเมินการนําเสนอ
ผลงาน 
-  ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
-  การสอบขอเขียนและ   
การสอบปากเปลา 
-  สังเกตพฤติกรรม       
-  ประเมินแฟมสะสมงาน  
-  ประเมินบันทึกการ
เรียนรู (Learning 
Journal) 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู 

 
 
 

3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุมวิชาภาษา                     

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน                     

0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                     

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                     

กลุมวิชามนุษยศาสตร                     

0001401 สุนทรียศาสตรและจรยิธรรมในการดํารงชีวิต                     

0001402 จิตวิทยาการดําเนินชีวิตกับการพัฒนาตน                     

กลุมวิชาสังคมศาสตร                     

0002501 ทองถิน่ศึกษา                     

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบ้ืองตน 
สําหรับชีวิต 
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร                       

0002601 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานในชีวิตประจําวัน                     

0002701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                     

และเลือกอกี 3 หนวยกิต                     

0002203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                     

0002301  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                     

0002302  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                     

0002303  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร                     

0002403  จริยธรรมกับการดําเนนิชีวิต                     

0002404  สุนทรียศาสตรกับชีวิต                     

0002405  ดนตรีสําหรับชีวิต                     

0002406  การรูสารสนเทศ                     

0002503  ภูมิปญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

                    

0002504  ประเทศไทยในสังคมโลก                     
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

0002505  การเมืองการปกครองไทย ในกระแสโลกาภิวตัน                     

0002506  กฎหมายเบ้ืองตนสําหรับชีวิต                     

0002507  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประเทศไทย                     

0002508  เศรษฐกิจในชีวิตประจาํวัน                     

0002509  หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน                     

0002602  การคิดและการตัดสินใจ                     

0002801  วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต                     

0002802  วิทยาศาสตรพ้ืนฐานกับชีวิตประจําวัน                     

0002803  วิทยาศาสตรประยุกตสําหรับดํารงชีวิต                     

0002804  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                     

0002805  เกษตรในชีวิตประจําวัน                     

0002806  การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ                     

0002807  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน                     

0002808  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถ่ิน                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุมวิชาแกน                      

2011207 ศิลปะการพูด                     

2532202 กระบวนการเสริมสรางจิตสาธารณะ                     

2581215 จริยธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
วิชาบังคับ                     

กลุมวิชาทักษะภาษาและวัฒนธรรม                     

2041101  ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 1                     

2041102  ไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 2                     

2041106  การสื่อสารระหวางชนตางวัฒนธรรมฯ                     

2042108  ฟง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1                     

2042109  การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1                     

2042110  การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1                     

2042111  ฟง-พูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2                     

กลุมวิชาการแปล                     

2042301  การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเบ้ืองตน                     

กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกจิและเพื่อการสื่อสาร                     

2043401  ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 1                    
 

2043402  ภาษาอังกฤษสําหรับโรงแรม 2                    
 

2043403  ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา                     

2043404  ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1                     

2043405  ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ                     

2041501  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                     

2044503  การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ                     

วิชาพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพ                     

2044801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
              ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

                    

2044802  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ                     

2044803  การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                     

2044804  สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                     

กลุมวิชาการวิจัยและโครงงานพเิศษ                     

2043901  วิจัยเบ้ืองตนทางภาษาอังกฤษธุรกิจ                     

2044902  โครงการพิเศษ                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
วิชาเลือก                     

กลุมวิชาทักษะภาษาและวัฒนธรรม                     

2041103  ฟง-พูดเบื้องตน                     
2041104  การอานเบื้องตน                      

2041105  การเขียนเบื้องตน                     
2042107  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมฯ                     

2042112  การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2                     

2042113  การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2                     

2042114  วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน                     
2042115  ภาษาและวัฒนธรรมจีน                     

2042116  ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น                     

2042117  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                     

2042118  ภาษาและวัฒนธรรมลาว                     

2042119  ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุมวิชาภาษาศาสตร                     

2041201  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                     

2041202  สัทศาสตรภาษาอังกฤษ                     

2041203  อรรถศาสตร                     

กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกจิและเพื่อการสื่อสาร                     

2043406  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนและการ
นําเสนอทางธุรกิจ 

       
 

            

2043407  ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและ 
              งานสํานักงาน 

       
 

            

2043408  ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเขาและสงออก         
            

2043409 การเตรียมสอบ TOEIC         
            

2044410  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน         
            

2044411  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและความเปน
ผูประกอบการ 

       
 

            

2044412  ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน         
            

2044413  ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินและการธนาคาร         
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 

 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 
 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2044414  ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด                  

   

2044415  ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการในสปา                  
   

2044416  ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ                     

กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ                     

2043502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                     

2043504  ธุรกิจระหวางประเทศ                      
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 หมวดท่ี  5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฏระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมจบการศึกษา 
  2.1.1  สุมประเมินรายละเอียดรายวิชาวาผลการเรียนรูที่กําหนดสอดคลองกับแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูในหลกัสูตร 
  2.1.2  สุมประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)             
วาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดไว 
  2.1.3  เปรียบเทียบวิเคราะหผลการประเมินใน มคอ. 5 
  2.1.4  ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 2.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  2.2.1 การประเมินและติดตามการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา 
  2.2.2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยวาดวยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคณุสมบัติครบถวน ดังนี ้ 
  1) มีความประพฤติดี 
  2) สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

  3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  การปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1.2  ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน 

รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศกึษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 
1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4  กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือ และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางาน 

และการสอน 
1.5 ชี้แจงแนวทางการพัฒนาศกัยภาพทางดานวิชาการ รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   

2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.2  การศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวมเครือขายพัฒนา

วิชาชีพอาจารย 
2.3  การจัดทําเว็บไซต เอกสารเผยแพร การพัฒนาความรู 
2.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังตอไปนี้ 

1. การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร       
และมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบ
จํานวน 5 คน ตองมีคุณสมบัติ คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง  

2. การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.7) และนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุกรอบ 5 ป 

3. การดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ     
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ 1-5 ดังนี้ 
              3.1  กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
              3.2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
              3.3  มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม    
ตามแบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกวิชา 
              3.4  มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดําเนินการ  
ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค
การศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
              3.5  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 
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2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

2.1 มีความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจ 
2.2 มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีตอจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 
2.3 มีทักษะการดําเนินชีวิต และมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
2.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถวิเคราะหและบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษกับ

อุตสาหกรรมบริการได  
2.5 มีความสามารถจัดการและบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในสายงานธุรกิจ 

หลักสูตรจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตร
และมีการสํารวจภาวะการมีงานทํา เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถประกอบ
อาชีพตามหนวยงานราชการหรือสถานประกอบการ  
 
3.  นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
นักศึกษาดังตอไปนี้ 

1. กระบวนการรับนักศึกษา 
   สาขาวิชามีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรไว 2 ประเด็น คือ 

     1. คุณสมบัติท่ัวไป 
                  เปนผูสําเร็จการศกึษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง หรือเทียบเทาหรืออนุปริญญาและเปนผูมีความประพฤติดี 
     2. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
                 2.1 ในกรณีเปนนักศึกษาตางชาติ ตองมีทักษะการใชภาษาไทยทั้งดานการฟง พูด อาน 
และเขียน โดยผานการทดสอบตามเกณฑของมหาวิทยาลัย (ขึ้นอยูกับเกณฑการรับนักศึกษาของ
สาขาวิชา) 
       2.2  ผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 

   คุณสมบัติตางๆ ที่กําหนดไวนี ้เปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จะเอ้ืออํานวยใหนักศึกษามี
ศักยภาพในการเรียนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรจนสามารถสําเร็จการศกึษาได 
   สําหรับการคดัเลือกผูเขาศึกษา สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตาม
ระบบและเกณฑของมหาวิทยาลัย  
 



83                                               มคอ.2 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
    มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เพ่ือนําไปสูการเรียน 

ไดแก การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร การแนะแนวการใชชีวิตในสถาบันอุดมศกึษา 
เปนตน 

นอกจากนั้น สาขาวิชาประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธในการดําเนินการในการเตรียม
ความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษาและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหแกอาจารยประจําสาขาวิชา
ดําเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเสริมความรู และทักษะตางๆ พรอมท้ังแนะนําการ
วางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลาอยางเหมาะสม 

 
3. การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

แกนักศึกษาเพ่ือใหมีแนวโนมอัตราการคงอยู และอัตราการสําเร็จการศกึษาในระดับที่สูง ดังนี ้
3.1 การกําหนดอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดระบบ 

และกลไกการดูแลใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาสําหรับนักศึกษา 
     3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารยทีป่รึกษาใชคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเปน
แนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยมีอาจารยในสาขาวิชาฯ เปนกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 
และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปญหาที่เกินความสามารถของอาจารยท่ีปรึกษาจะใหคาํปรึกษา
ได อาจารยจะสงตอไปยังฝายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารยท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารยจะเปน  
ผูนัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบไดในชั่วโมงโฮมรูม (Home Room) เพ่ือใหคําปรึกษา    
ในเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือชวยแกไขปญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาตอไป  
               3.4 การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารยที ่
ปรึกษาจะเปนผูกําหนดวันเวลาใหนักศึกษาเขาพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารยกําหนด นักศึกษา
สามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารยท่ีปรึกษาและเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษาได 

4. ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
     กรณีนักศึกษามีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องรองเรียน
ตอสาขาวิชา เพ่ือนําเขาสูการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแกไข หากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ แกไขไมไดใหพิจารณาสงตอตามลําดับข้ัน 
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4.  อาจารย 

 ระบบและกลไกการรับอาจารยใหม มีดังนี้  
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ จากนั้นจึงสํารวจจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่คงอยู 
อาจารยประจําหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากําลังในอนาคต หากอัตรากําลัง 
ไมเพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารยเพ่ิมตอคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
คุณสมบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย มีดังนี้ 
สาขาวิชาดําเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัย

โดยมีระบบพัฒนาอาจารยในดานตางๆ เชน  อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ คําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปดวย การสํารวจสถานการณปจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต เพ่ือนําผลมาใชในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาใหทันสมัย  

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแตละกลุมแตละชั้นปเพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาที่จะเปดสอน        
เวลาเรียน-เวลาสอบ และผูสอน ทั้งรายวิชาบังคบัและวิชาเลือก รายวิชาเลือกที่จะเปดสอนนั้น      
จะพิจารณาผูสอนในแตละภาคการศึกษาจากความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ 
ในการสอน  

 การประเมินผูเรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา
และมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อใหกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปน
ตอการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ นําเสนอตอคณะและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ
ดําเนินการเสนองบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได
เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตํารา วัสดุ  ครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา 
 
7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีมาตรฐานคุณวุฒิที่ตองผานเกณฑ
ประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา  
2 ป และจํานวนตัวบงชี้ (6-12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัว     
บงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80   
มสีวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม  
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2    
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552           
หรือ มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  
และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
     ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด       
     ปการศกึษา 

X X X X X 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 
 
6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3    
และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25       

        ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปที่แลว 

X X X X X 
 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ 
บัณฑิตใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป 10 10 10 11 12 
รวมตัวบงชี้(ตัว) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย 8 8 8 9 10 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
กระบวนการที่จะใชในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตน  
ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําให
ผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความ
เขาใจหรือไม หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย ทําโดยการประเมินของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู
ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน   

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 4 และอาจตอง

ฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศนักศกึษา ตลอดจนติดตามประเมิน
ความรูและความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดําเนินการตอไปนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดวยฝายวิชาการคณะ ตัวแทนผูใช

หลักสูตร ไดแก ผูสอน ผูเรียนปจจุบัน   
2.1.2 คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอยางมีระบบ 
2.1.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป

และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน 

2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและ 

มีขอมูลของผูเรียน ผูสําเร็จการศกึษา ผูใชหลักสูตร เพ่ือประกอบการประเมิน 
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2.3 โดยผูใชบณัฑิต 
2.3.1 ติดตามบัณฑิตโดยสํารวจขอมูลจากผูใชบัณฑิตโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
2.3.2 ติดตามกับผูใชอื่น เชน สถานประกอบการ ชุมชน 

 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย   
1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 3 ป และมีการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและ 
ในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที 
ซึ่งจะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป  
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
………………………… 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี เพ่ือการศกึษาของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓  จึงออกระเบียบวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีไวดังนี้  
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบักับนักศกึษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป  
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ ดังตอไปนี ้
    ๓.๑ ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยการประเมินผลการศึกษา  
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยการกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
   “อธิการบดี”      หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
   “คณะ”   หมายถึง  คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
ที่นักศึกษาสงักัด 
   “คณบด”ี  หมายถึง คณบดีของคณะหรือผูบริหารหนวยงานที่นักศึกษา
สังกัด   
   “คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน
ที่นักศึกษาสังกัด 
   “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายถึง  อาจารยท่ีคณะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การศกึษาของนักศึกษา 
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   “อาจารยผูสอน”   หมายถึง  อาจารยท่ีคณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
   “นักศึกษา”   หมายถึง  นักศึกษาที่ศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
   “การขึ้นทะเบียน”  หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลัยใหสภาพการเปนนักศึกษาแกผูที่
มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใหม  
  “การตอทะเบียน” หมายถึง  การที่นักศึกษารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  
  “การเทียบรายวิชา”   หมายความวา   การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นแลวมาใชโดยไมตองศึกษา
รายวิชานั้นอีก  
  “การโอนหนวยกิต”  หมายความวา  การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยและใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของ
สถาบัน อุดมศกึษาอื่นที่ไดศึกษาแลวและ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝก
อาชีพหรือจากประสบการณการทํางานซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔ 
ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยและอยูในระดับเดียวกันมาใชโดยไม
ตองศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สภา
สถาบันอุดมศึกษารับรอง  
   

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ขอ ๕   ระบบการจัดการศึกษา 
   ใชระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศกึษาปกติ  ๑   
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนใหกําหนด
ระยะเวลาและจํานวน หนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  
 
 ขอ ๖   การคดิหนวยกิต 
   ๖.๑  รายวชิาภาคทฤษฏี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๓  การฝกงานและการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  
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   ๖.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา  
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑          
หนวยกิตระบบทวิภาค   

 
หมวด ๒ 

การรับเขาเปนนักศึกษา 
 ขอ ๗   คณุสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา  
    ๗.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับ
มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคสุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา  
    ๗.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (๓  ป) หรือเทียบเทาหรือกําลัง
ศึกษาอยูในภาคสุดทายของการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับ
อนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา  
    ๗.๓  เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัยที่เก่ียวของ
กับการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
  ขอ ๘ การคดัเลือกเขาเปนนักศึกษา  
    การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน 
  ขอ ๙ การขึ้นทะเบียน 
   ๙.๑ คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
     (๑)  เปนผูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 
     (๒)  เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่งและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ๙.๒   การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
     ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตองนําหลักฐานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดมา
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและชําระเงินคาขึน้ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวัน 
เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งประกาศเปนคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ ยกเวนเหตุสุดวิสัยให
เปนไปตามขอวินิจฉัยของอธิการบดี 
 ขอ ๑๐  การตอทะเบียน  
    นักศึกษาปจจุบันจะตองตอทะเบียนนักศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและ/
หรือคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการ
เปนนักศึกษา 
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หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
     ๑๑.๑  นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาค
การศกึษาใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๑๑.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
     ๑๑.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา ๙ 
หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในกรณีการลงทะเบียนเรียน 
ไมเต็มเวลาใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต 
     ๑๑.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนได 
ไมเกิน ๙ หนวยกิต 
     ๑๑.๕ ในกรณีท่ีมีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดไว
ในขอ ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ อาจจะกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  
     ๑๑.๖  นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จะถูกปรับเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๑๑.๗  เม่ือพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  
     ๑๑.๘  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติ จะตองลาพัก
การศกึษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
     ๑๑.๙  นักศึกษาที่เขาศึกษาได มีสิทธิขอเทียบรายวิชาหรือโอนหนวยกิตตามที่คณะ
หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 
      ๑๑.๑๐  นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได
คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑที่สําเร็จการศกึษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปน
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 
      ๑๑.๑๑  ในกรณีที่การตอทะเบียนของนักศึกษาเปนโมฆะ ใหถือวาการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาเปนโมฆะดวยและมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนใหกับ
นักศึกษา 
 ขอ ๑๒   การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
    ๑๒.๑  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมสูงกวา D+ 

อีกเพื่อทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้
ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
    ๑๒.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่สําเร็จการศึกษา ก็อาจจะ
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เรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงเกณฑสําเร็จ
การศกึษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น  
 

หมวด ๕ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

 ขอ ๑๓  การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๓  สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 ขอ ๑๔  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑตอไปนี้ 
    ๑๔.๑  การถอนรายวิชาใหเสร็จสิ้นกอนสอบปลายภาค ๑  สัปดาห ซึ่งนักศึกษาจะ
ไมไดรับเงินคืน 
    ๑๔.๒  หากนักศึกษาไมสามารถเขาเรียนในรายวิชาใดๆ โดยไมไดทําคํารองขอถอน
รายวิชาเรียนในรายวิชาดังกลาว ภายในเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๔.๑ ก็จะไดรับผลการเรียนเปน F 
และตองนําไปคิดในการหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย  
 

หมวด ๖ 
การศึกษาแบบรวมเรียน 

 ขอ ๑๕ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับ 
หนวยกิต 
 ขอ ๑๖  การลงทะเบียน  การเพ่ิมและการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียนใหปฏิบัติ
ตามหมวด ๔ และ ๕ แหงระเบียบนี ้
 ขอ ๑๗ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่
กําหนดไวตามหลักสูตร 
 ขอ ๑๘ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชาที่
นับหนวยกิตไมได 
 ขอ ๑๙ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําเพื่อจะนับหนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
และรายวิชานั้นเปนรายวิชาที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 
 ขอ ๒๐  การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ 
U  และใหระบุคําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 
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หมวด ๗ 
การวัดผลและประเมินผล 

   ขอ ๒๑  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาค ตองอยูในเกณฑตอไปนี้ 
    ๒๑.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
    ๒๑.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวา  
รอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนและไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
    ๒๑.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธิ์สอบใน
วิชานั้น 
  ๒๑.๔ ผูไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคตามขอ ๒๑.๒ และ ๒๑.๓ จะไดรับการพิจารณา
ผลการเรียนเปน “F” ยกเวนในกรณีที่ไมมีสิทธิ์สอบดังกลาวเนื่องจากเหตุจําเปนและผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามขอ ๒๑.๒ เห็นควรใหถอนรายวิชา 
   ขอ ๒๒ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆตามหลักสูตรเปน ๒ แบบดังนี้ 
    ๒๒.๑ ระบบคาระดับคะแนนแบงเปน๘ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดบัคะแนน 

A ดีเยี่ยม ๔.๐ 

B+ ดีมาก ๓.๕ 

B ดี ๓.๐ 

C+ ดีพอใช ๒.๕ 

C พอใช ๒.๐ 

D+ ออน ๑.๕ 

D ออนมาก ๑.๐ 

F ตก ๐ 

 
   ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตรคาระดับคะแนนที่ถือวาสอบได 
ตองไม ต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนและ 
เรียนใหมจนกวาจะสอบไดกรณีวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนไดและใหนําหนวยกิตรายวิชาท่ีติด “F” เปนตัวหารในการคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพถา
ไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตกนักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหมถาไดรับ   
การประเมินต่ํากวา “C” เปนครั้งที่ ๒ ถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา 
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    ๒๒.๒  ระบบไมมีคาระดับคะแนนกําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี ้
     ระดับการประเมิน ผลการศกึษา  
     S (Satisfactory)  พอใจหรือผาน 
     U (Unsatisfactory) ยังไมพอใจหรือไมผาน 
     ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตาม
ขอกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิมรายวิชาที่ไดผลประเมิน U 
นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได 
 
   ขอ ๒๓ สัญลักษณอ่ืนมีดังนี้ 
     Au (Audit)  ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมเรียนโดยไมนับหนวยกิต 
     W (Withdraw)  ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
กอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๑ สัปดาหหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไดรับอนุมัติให
ถอนวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนนั้นแลว 
        I  (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทํางาน ไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบนักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไปดังนี้ 
       (๑) กรณนีักศึกษายังทํางานไมเสร็จผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปน ๐ (ศนูย) 
และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว 
       (๒) กรณนีักศึกษาไมดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนถัดไปนายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “F” 
   ขอ ๒๔  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษาแลวในระดับอนุปริญญาไมไดหากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิต
เพ่ือพิจารณาวิชาเรียนตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 
   ขอ ๒๕ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
    คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลข
ทศนิยม๒ตําแหนงโดยไมปดเศษสําหรับรายวชิาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมในการ
หาคาระดับคะแนนเฉลี่ย  
    กรณีท่ีสอบตกและตองเรียนซ้ําใหนับรวมท้ังหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพ่ือใช
เปนตัวหาร 
   ขอ ๒๖ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังนี้ 
    ๒๖.๑ มีความประพฤติดี 
    ๒๖.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย 
กําหนด 
    ๒๖.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
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   ขอ ๒๗  ระยะเวลาการศึกษา 
    ๒๗.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี๕ ป มีเวลาเรียนไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกต ิใชเวลา
ศึกษา  ไมเกนิ ๑๐ ปการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไมกอน ๑๗ ภาคการศกึษา
ปกติใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
    ๒๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมกอน ๖ ภาคการศกึษาปกติ ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
    ๒๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปมีเวลาเรียนไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลา
ศึกษา ไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   ขอ ๒๘  นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูนั้นไดรับผลการ
เรียนมีคาระดับ “F” ในรายวิชานั้นและมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 
   ขอ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลโดยการคดิคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade 
Point Average = Cumulative G.P.A) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค    
   ขอ ๓๐  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม  
    ๓๐.๑  คิดจากคะแนนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมีคาคะแนนระบุไว
ในขอ ๒๒.๑ ทั้งรายวิชาที่สอบไดและสอบตก 
    ๓๐.๒  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดจากคาคะแนนทุกรายวิชา โดยเอาผลรวม
ทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาและหารดวยจํานวน
หนวยกิตสะสม คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมปดเศษ  
 

หมวด ๘ 
การพนสภาพการเปนนกัศึกษา 

   ขอ ๓๑ การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
    นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้  
                  ๓๑.๑ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 
    ๓๑.๒ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในภาคการศึกษาปกติที ่๔ 
ภาคการศึกษาปกติที่ ๖ ภาคการศึกษาปกติที่ ๘ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๒           
ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๔ ภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๖ และภาคการศึกษาปกติที่ ๑๘ นับตั้งแตเริ่ม 
เขาเรียน 
    ๓๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 
     ๓๑.๔ มีสภาพเปนนักศึกษาครบ ๑๐ ปการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรปริญญา
ตรี ๕ ปหรือครบ ๘ ปการศกึษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรปริญญาตร ี๔ ป หรือครบ ๔ ปการศกึษา 
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ในกรณทีี่เรียนหลักสูตรปริญญาตร ี๒ ป 
     ๓๑.๕ นักศึกษาไมผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที ่๒ 
    สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษการพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ กรณเีรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ป  
และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๗ กรณเีรียนหลักสูตรปริญญาตร ี๔ ป และ ๕ ป หรือใชเวลาศึกษาครบ
ตามที่หลักสูตรกําหนดและขาดคุณสมบัติตามขอ ๒๖.๒ และ ๒๖.๓ ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรหรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา ๑.๘๐ หรือนักศึกษาไมผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที ่๒ 
   ขอ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลวและไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๒๗ 
 
 

หมวด ๙ 
การสอบ 

   ขอ ๓๓  การสอบ 
    ๓๓.๑  การสอบแบงเปน 
     (๑)   การสอบยอย 
     (๒)  การสอบกลางภาค 
     (๓)  การสอบปลายภาค 
     (๔)  การสอบประเภทอ่ืน 
    ๓๓.๒  การสอบยอย การสอบกลางภาค เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ผลการสอบอาจนําไปใชพิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลการสอบปลายภาคก็ได จํานวนครั้ง 
เวลาและวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะที่รบัผิดชอบรายวิชานั้น 
    ๓๓.๓  การสอบปลายภาค หมายถึงการสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จ
สิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้น 
    ๓๓.๔  การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวตาม
ระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญา 

   ขอ ๓๔  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากสํานักงาน
ทะเบียนและประมวลผล ตามหลักเกณฑดังนี้ 
    ๓๔.๑  สํานักงานทะเบียนและประมวลผล เปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับ
อนุมัติปริญญาตอสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอ เพ่ืออนุมัติโดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
จะตองมีคุณสมบัติตาม ขอ ๒๖ และขอ ๒๗  แหงระเบียบนี้ทุกประการและตอง 
    (๑)  ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับ
ปริญญา 
    (๒) ไมเปนผูคางชําระหนี้กับทางมหาวิทยาลัย 
    ๓๔.๒ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรือแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
 
   ขอ ๓๕  การใหปริญญาเกียรตินิยม 
     ๓๕.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี ้
            (๑) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
หลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ป และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ
สําหรับหลักสูตร  ๕ ป นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคการศกึษาสําหรับหลักสูตร ๒ ป  
ไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร ๔ ป และไมเกิน ๑๗ ภาคการศกึษาสําหรับหลักสูตร ๕ ป 
      (๒)  ไมเคยสอบไดต่ํากวา C ในรายวิชาใด 
      (๓)   ไมเคยสอบได F หรือ U ในรายวิชาใด 
      (๔)  ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

  
                      (๕)  ไมเคยไดรับการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดม 
ศึกษาอื่น 
     ๓๕.๒  การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้ 
      (๑)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ท้ังนี้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ 
      (๒)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
๓.๖๐ 
      (๓)  เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  ถึง ๓.๕๙ 
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     (๔) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไมนอยกวา
๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ขอ ๓๖   การเพิกถอนปริญญา 
     กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
ปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๗ ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้ ใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาให  
กับบุคคลนั้น 
   ขอ ๓๗  ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จ
การศกึษาผูหนึ่งผูใดเขารบัพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการให
ออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต 

   ขอ ๓๘   การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต 
     ๓๘.๑  รายวชิาที่จะนํามาเทียบรายวิชาหรือโอนหนวยกิต  ตองสอบไดหรือเคย
ศึกษา ฝกอบรมมีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษาโดยเริ่มนับจากวันสําเร็จ
การศกึษาหรือภาคเรียนสุดทายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดทายที่ศึกษา ฝกอบรม หรือมีประสบการณ  
     ๓๘.๒ หลักเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต 
      (๑)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวชิาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
      (๒)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา     
๓ ใน ๔ ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 
      (๓)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนน “C” 
หรือแตมระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือระดับคะแนนที่เรียกชื่ออื่นและเทียบไดในระดับเดียวกัน  
      (๔)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตได ไมเกิน ๓ ใน ๔ ของจํานวน
หนวยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน  
      (๕) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเวนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่นํามาเทียบรายวิชาเรียน
และโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
      (๖)  ใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอยางนอย ๑ ป
การศกึษา  
      (๗)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขา
ศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว  
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      (๘)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 
จากตางสถาบันอุดมศึกษาและจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือ
จากประสบการณการทํางานใหไดผลการประเมินเปน “s” 
      (๙)  ผูที่ไดรับการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตตองชําระคาธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๓๘.๓  หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการโอนหนวยกิตจากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ  
      (๑)  การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตร 
      (๒)  การเทียบประสบการณจากการทํางาน ตองคํานึงถึงความรูจาก
ประสบการณเปนหลัก  
    ขอ ๓๙  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชาใหใชวิธีการ
หนึ่งหรือหลายวิธีในการประเมินดังนี้   
      (๑)  สอบขอเขียน  
     หรือ (๒) สอบสัมภาษณพรอมเสนอแฟมสะสมผลงานที่เก่ียวของกับรายวิชานั้น
เพ่ือประกอบการพิจารณา    
     หรือ (๓)  การเขารับฟงการบรรยายเนื้อหาเพ่ิมเติมในรายวิชานั้น  
    ขอ ๔๐  ใหมีคณะกรรมการประเมินและอนุมัติผลการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต 
ประกอบดวย  
      (๑) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน  
      (๒) คณบดีของคณะที่รับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต เปนรองประธาน 
      (๓) อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอน  
หนวยกิต จํานวนไมเกิน  ๓  คน เปนกรรมการ  
      (๔)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการ  
      (๕) หัวหนาสํานักงานทะเบียนและประมวลผลหรือนายทะเบียน เปนกรรมการ
และเลขานุการ ผลการประเมินเปนประการใดใหรายงานอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ  
   ขอ ๔๑  นักศึกษาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษา  
   ขอ ๔๒  การศึกษาปริญญาที่สอง 
     ๔๒.๑  ผูขอปริญญาท่ีสองจะตองสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจรับรองและมี
คุณสมบัติดังนี้ 
      (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สายอาชีพหรือ
ประกาศนียบัตร อื่นที่กระทรวงศกึษาเทียบเทา สําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
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      (๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่กําหนดในหลักสูตรสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
     ๔๒.๒  การขอศึกษาปริญญาที่สองกระทําภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
      (๑) ตองเปนสาขาวิชาหรือปริญญาที่มีชื่อไมเหมือนกับสาขาวิชา หรือ
ปริญญาเดิมที่สําเร็จมาแลว 
      (๒) มหาวิทยาลัยจะพิจารณา โอนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
หลักสูตรปริญญาที่สองยกเวนในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นวาผูศึกษาขาดความรูในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาดังกลาว ก็อาจกําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมโดยไมถือเปนหนวยกิตสะสม 
      (๓) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาโอนหนวยกิตวิชาที่ไดศึกษามาแลวจาก
ปริญญาเดิม 
      (๔) ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของจํานวน
หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 

หมวด ๑๒ 
การลาพักการศึกษา 

   ขอ ๔๓   การลาพักการศึกษา 
     การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณท่ีีนักศึกษามี
ความประสงคจะไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา หลังจากที่ไดศกึษาในมหาวิทยาลัยมาแลว
ไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา ยกเวนไดรับอนุมัติเปนกรณพิีเศษจากอธิการบดี ซึ่งนักศึกษาจะตองยื่น
คํารองเพ่ือขอรักษาสภาพนักศึกษาตอสํานักงานทะเบียนและประมวลผล 
     ๔๓.๑  นักศึกษาขอลาพักการศึกษาไดในกรณีดังตอไปนี้ 
      (๑) เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง
แพทยจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
      (๒) มีเหตุจําเปนสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรใหลาพัก
การศกึษาได 
      (๓) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นๆ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
      (๔) ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาไดตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
     ๔๓.๒  นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี ้
      (๑) ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระคา
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศกึษามิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
      (๒) การนับระยะเวลาการศึกษาใหนับระยะเวลาที่ขอลาพักอยูใน
ระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑเขารับราชการทหาร 
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หมวด ๑๓ 
การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

   ขอ ๔๔  การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
     ๔๔.๑  นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะตองศึกษาอยูใน 
คณะเดิมหรือสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ไม
นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกใหพักการศกึษาและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายมากอน 
     ๔๔.๒  ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา นักศึกษาตองแสดง
เหตุผลประกอบการจะอนุมัติหรือไมใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผานความเห็นชอบจาก
คณบดี 
     ๔๔.๓  การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่เก่ียวของ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น
กอนการลงทะเบียนประจําภาคการศึกษานั้นๆ 
     ๔๔.๔  เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหมแลว 
นักศึกษาตองแสดงความจํานงวารายวิชาตางๆ ที่ไดศึกษามาแลวรายวิชาใดจะนํามาคํานวณเพ่ือหาคา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยผานการเห็นชอบจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอยายเขาสังกัดใหม 
     ๔๔.๕  นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
กําหนด 
   

 
หมวด ๑๔ 

การรับโอนนักศึกษา 
   ขอ ๔๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
     ๔๕.๑  มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรองวิทยะฐานะเขามาศึกษาตอไดเมื่อคณะมีที่วางและมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
     ๔๕.๒  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน 
      (๑) ไมเปนผูที่ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมดวยมี
กรณีกระทําความผิดทางวินัย 
      (๒) ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักและตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๕๐ ขึ้นไป 
      (๓) นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศกึษาในมหาวิทยาลัย จะตองสงใบสมัคร
ถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอมกับ
แนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 
 
 
 



105                                               มคอ.2 

บทเฉพาะกาล 
 ระเบียบนี้ไมใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนวันประกาศใชระเบียบนี้  
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
         (ดร.สุชาติ   เมืองแกว) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                   
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบชื่อ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม  

กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
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ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ไทย)      ศิลปศาสตรบัณฑิต  
             สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(อังกฤษ)  Bachelor of Arts Program in  
            Business English 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต  
                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program  
                   in Business English 
 

2. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  (ไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต    
                       (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
          (อังกฤษ)    Bachelor of Arts  
                        (Business English) 
ชื่อยอ   (ไทย)       ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
          (อังกฤษ)   B.A. (Business English) 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย   
ชื่อเตม็:     ศิลปศาสตรบัณฑิต  
              (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ชื่อยอ:      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม:     Bachelor of Arts  
              (Business English) 
ชื่อยอ:     B.A. (Business English) 
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ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
 

หลักสูตรเดิม (2555) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (2561) 
 

1. ปรัชญาและความสําคัญ  
 
ปรัชญาและความสําคัญ 

      มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรมในวชิาชีพ เขาใจทฤษฎีและแนวคิดที่
เก่ียวของทางดานภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจ       
มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ตลอดจนใชองคความรูพัฒนาตน
และสังคม แกไขปญหาและงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง    
มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคงไวซึ่งเอกลักษณ
ความเปนไทย เสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
ของทองถิ่นใหเปนที่รูจักกันทั่วไปในประเทศใน
อาเซียน และในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

1. ปรัชญาและความสําคัญ  
 
ปรัชญา 

      มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ สามารถ   
บูรณาการภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจ
สอดคลองกับอุตสาหกรรมการบริการใน
สังคมสมัยใหม 
 
ความสําคัญ 

     หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนหลักสูตรท่ีมุงเนน
การผลิตบัณฑิตสูสายงานดานอุตสาหกรรม
บริการ มีความรูและความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ และใชเทคโนโลยี  
ในการพัฒนางานดานธุรกิจเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต อันจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง
และองคกร รวมทั้งสามารถดํารงตนอยูใน
สังคมอยางมีความสุข ซึ่งตอบสนองความ
ตองการของประเทศในการเพิ่มศักยภาพ 
การแขงขันในกระแสโลกาภิวัตน 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2561) 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ในการทํางาน         
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีและ สังคม และสามารถทําประโยชนใหกับ
ทองถิ่นและประเทศชาติ 
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจภาษา 
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ 
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันใน
การประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

   3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง    
มีความคดิริเริ่มสรางสรรค และมีทักษะในการพัฒนา
ความรูภาษาอังกฤษทางธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 

   4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งดานการฟง พูด   
อาน เขียน ในสายงานธุรกิจอยางถูกตอง เหมาะสม      
และมีประสิทธิภาพ 

   5. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะชีวิตรูจักคิดรูจัก
แกปญหา สามารถเผชิญสถานการณอยางมีสต ิ
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถสราง
สัมพันธภาพและการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางด ีและแสดงออกถึงการมีภาวะผูนําและ      
มีโลกทัศนที่กวางไกล  

   6. เพ่ือผลติบัณฑติใหมีความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ ในการ
วิเคราะหสถานการณเพ่ือประกอบการตัดสินใจได
อยางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    1. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ประยุกตใชภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจ 
    2. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
    3. มีทักษะการดําเนินชีวิต และมี
ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  
   4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถ
วิเคราะหและบูรณาการความรูดาน
ภาษาอังกฤษกับอุตสาหกรรมบริการได  
   5. มีความสามารถจัดการและบูรณาการ
องคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในสายงาน
ธุรกิจ 
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ภาคผนวก  ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)  

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)  
 

 
 

 
 
 
 
 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 
เกณฑขั้นต่ําของ 

สกอ. 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
 

 (หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2561) 
(หนวยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 
1) กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา 9 ไมนอยกวา 9 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ   

      คณติศาสตร 
และเลือกอีก 

 ไมนอยกวา 6 
 

3 

ไมนอยกวา 6 
 

3 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา 98 ไมนอยกวา 92 
1) วิชาแกน 
2) วิชาเฉพาะดาน 

 9 
81 

9 
83 

         วิชาบังคับ  63 ไมนอยกวา 59 

              กลุมวิชาทักษะภาษาและ 
              วัฒนธรรม 

  ไมนอยกวา 21 

              กลุมวิชาการแปล   3 

              กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 

              และการสื่อสาร 

  ไมนอยกวา 15 

              กลุมวิชาการบริหารและธุรกิจ   ไมนอยกวา 6 

              กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือ 
              สหกิจศึกษา 

  ไมนอยกวา 8 

              กลุมวิชาการวิจัยและโครงการ 
              พิเศษ 

  6 

         วิชาเลือก  18 ไมนอยกวา 24 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

รวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 134 ไมนอยกวา 128 
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ภาคผนวก  จ 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2561) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
    ใหเรียนไมนอยกวา 
 

30 หนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
    ใหเรียนไมนอยกวา 

30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษา ใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 1) กลุมวิชาภาษา ใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
0001101   ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 
               และการสืบคน 
0001201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
0001202   ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 1 
 

3(3-0-6) 
 

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

คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 

 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร   
    ใหเรียนไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 2) กลุมวิชามนุษยศาสตร   
    ใหเรียนไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 

0001401   สุนทรียศาสตรและจริยธรรม 
               ในการดํารงชีวติ       
 
 
0001402   จิตวิทยาการดําเนินชีวิตกับ 
               การพัฒนาตน  

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษจาก Aesthetics 
and Ethics for Living  เปน Aesthetics 
and Ethics for Life   
    
ปรับชื่อภาษาอังกฤษจาก Psychology of 
Living and Self–development  เปน 
Psychology for Living and Self–
development 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร   
    ใหเรียนไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 3) กลุมวิชาสังคมศาสตร   
    ใหเรียนไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 

0002501   ทองถิ่นศึกษา 
0002502   การเมืองการปกครองไทย 
               และกฎหมายเบื้องตน 
               สําหรับชีวิต 
 

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

คงเดิม 
คงเดิม 

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

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  
    ใหเรียนไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   
ใหเรียนไมนอยกวา 

6 หนวยกิต 

0002601   วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
               พื้นฐานในชวีติประจําวัน 
 

3(3-0-6) 
 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษจาก Fundamental 
Sciences and Mathematics in Daily 
Life  เปน Fundamental Sciences and 
Mathematics in Everyday Life 

3(3-0-6) 
 

0002701   คอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี
                สารสนเทศเพื่อชีวติ 

3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
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กลุมรายวิชาเลือก  
 จํานวนหนวยกิตที่เหลืออีก 3 หนวยกิต  
 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้

 ไมนอยกวา 
3 หนวยกิต 

กลุมรายวิชาเลือก  
จํานวนหนวยกิตที่เหลืออีก 3 หนวยกิต   
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้

ไมนอยกวา  
3 หนวยกิต  

0002203   ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 2 
0002301   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
0002302   ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 
0002303   ภาษาญีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
0002403   จริยธรรมกับการดําเนินชีวิต 
0002404   สุนทรยีศาสตรกับชวีติ 
0002405   ดนตรีสาํหรับชีวิต 
0002406   การรูสารสนเทศ 
0002503   ภูมิปญญาไทยกับการ 
               เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ 
               วัฒนธรรม 
0002504   ประเทศไทยในสังคมโลก 
 
 
0002505   การเมืองการปกครองไทย 
               ในกระแสโลกาภิวตัน 
0002506   กฎหมายเบื้องตนสาํหรับชีวิต 
0002507   การจัดการทรัพยากรและ 
               สิ่งแวดลอมประเทศไทย 
0002508   เศรษฐกิจในชีวิตประจําวนั 
0002509   หลักการประกอบธรุกิจ 
               เบื้องตน 
0002602   การคดิและการตัดสินใจ  
0002801   วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา 
                คุณภาพชีวิต 
0002802   วิทยาศาสตรพื้นฐานกับ 
               ชีวิตประจําวนั 
 
 
0002803   วิทยาศาสตรประยกุตสําหรับ 
               การดํารงชีวิต  
0002804   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
0002805   เกษตรในชีวิตประจําวัน 
 

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) 
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) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
 
ปรับชื่อภาษาอังกฤษจาก Thailand in 
Global Societies เปน Thailand in 
Global Society 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
ปรับชื่อภาษาอังกฤษจาก Fundamental 
Sciences in Daily Life เปน 
Fundamental Sciences in  
Everyday Life 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 

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) 
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) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
0002806   การเกษตรทฤษฎีใหมตาม 
               แนวพระราชดําร ิ
 
0002807   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
0002808   เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ 
               ดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

 

3(3-0-6) 
 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษจาก New Royal 
Agricultural Theory เปน Royal New 
Theory of Agriculture 
คงเดิม 
 
ปรับชื่อภาษาอังกฤษจาก Appropriate 
Technology for Local Living เปน 
Appropriate Technology for Life in 
Locality 

3(3-0-6) 
 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ  ใหเรียนไมนอยกวา 98 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  ใหเรียนไมนอยกวา 92 หนวยกิต 

1) รหัสและชื่อกลุมวิชา 
เลขรหสัวชิาที่ใชในหลักสูตรหมวดวชิาเฉพาะ
ประกอบดวย 
เลข 7 หลักมีความหมายดังนี ้
เลขรหสัสามตัวแรก หมายถึง  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (156)  
เลขรหสัตัวท่ีสี่       หมายถึง  
    ชั้นปที่เปดสอน 
เลขรหสัตัวท่ีหา      หมายถึง  
    ลักษณะเนื้อหาของกลุมวิชาดังตอไปนี ้
    เลข  1 หมายถึง กลุมวิชาภาษาศาสตร 
    เลข  2 หมายถึง กลุมวิชาทักษะ 
                        ภาษาทางธุรกิจ 
   เลข  3 หมายถึง  กลุมวิชาวัฒนธรรมและ 
                        การแปล 
   เลข  4 หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
                        เฉพาะกิจ 
   เลข  8 หมายถึง  การฝกประสบการณ 
                        วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
   เลข  9 หมายถึง  โครงงาน วิจัย  
                        ปญหาพิเศษ  การศึกษา  
                        เอกเทศและสมัมนา 

เลขรหสัตัวท่ีหกและเจ็ด หมายถึง  
     ลําดับกอนหลังรายวิชาในกลุม 
     รายวิชาของรหัสตัวท่ีหา 

 1) รหัสและชื่อกลุมวิชา 
เลขรหสัวชิาที่ใชในหลักสูตรหมวดวชิา 
เฉพาะประกอบดวย 
เลข 7 หลักมีความหมายดังนี ้

  เลขรหสัสามตัวแรก หมายถึง  
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (204)   

เลขรหสัตัวท่ีสี ่      หมายถึง  
    ชั้นปที่เปดสอน 
เลขรหสัตัวท่ีหา      หมายถึง  
    ลักษณะเนื้อหาของกลุมวิชาดังตอไปนี ้
   เลข 1  หมายถึง  กลุมวิชาทักษะภาษา   

                         และวัฒนธรรม  

   เลข 2  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาศาสตร  

   เลข 3  หมายถึง  กลุมวิชาการแปล 

   เลข 4   หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

                         เพ่ือธุรกิจและการ 

                         สื่อสาร 

   เลข 5   หมายถึง  กลุมวิชาการบรหิาร 

                         และธุรกิจ 

  เลข 8  หมายถึง  กลุมวชิาพ้ืนฐาน 

                         วชิาชีพหรือ 

                         สหกิจศึกษา 

  เลข 9  หมายถึง  กลุมวชิาการวิจัย  

                         และโครงการพิเศษ  

เลขรหสัตัวท่ีหกและเจ็ด  หมายถึง   
     ลําดับกอนหลังรายวิชาในกลุมรายวิชา 
     ของรหัสตัวท่ีหา 
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2) วิชาแกน 9 หนวยกิต 2) วิชาแกน 9 หนวยกิต 

1541207   ศิลปะการพูด  
              The Arts of Speaking 
 
     ความสําคัญของการพูด หลักการพูด การ
สรางบุคลิกภาพ ในการพูดการเตรียมการพูด 
การฝกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
แบบตางๆ เชน การพูดจูงใจ พิธีกร สุนทรพจน 
อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไว
อาลัย กลาวเปด-ปดงาน ตอนรับ ขอบคุณ 
มอบสิ่งของ และการแนะนําวิทยากร รวมทั้ง
การประเมินผลการพูด 
 

3 (2-2-5) 
 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา เปน  2011207 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรยีน 
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา  เปน 
      ศึ ก ษ าค ว าม สํ า คั ญ ข อ งก า ร พู ด    
หลักการพูด การสรางบุคลิกในการพูด    
การเตรียมการพูด การฝกพูดท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในแบบตางๆ เชน การพูด
จูงใจ พิธีกร สุนทรพจน อภิปราย ปราศรัย 
โอวาท สดุดี อวยพร ไวอาลัย เปด-ปดงาน 
ตอนรับ ขอบคุณ มอบสิ่งของ และแนะนํา
วิทยากร รวมทั้งการประเมินการพูด 

 
 

2033901   ระเบียบวิธีวจิัยทางมนุษยศาสตร 
               และสังคมศาสตรเบื้องตน  
               Introduction to Research  
               Methodology in Humanities  
               and Social Sciences 

     ศึกษาเก่ียวกับความหมาย แนวคิด และ
หลักการของการวิจัยทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร การระบุปญหาการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การเลือกใช
สถิติ  แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ
อานผลการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัย       
ไปใชในการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการวิจัย 
ฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุก
ขั้นตอน และการนําเสนองานวิจัย 

 

 

 

 
 

3 (2-2-5) 
 

ยกเลิกรายวิชา และบรูณาการเนื้อหาลงใน
รายวชิา 2043901 วิจัยเบื้องตนทาง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ     
 

 



120                                               มคอ.2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

2532202  กระบวนการสรางเสริมจิตสาธารณะ  
           Public Mind Creative Processing 

     ศึกษาความหมาย จิตสาธารณะ จิตอาสา 
จิตเปนกุศล ความเอ้ืออาทร ความมีน้ําใจไมตรี
กับบุคคลที่สูงกวาบุคคลในสังคมเดียวกันและ
บุคคลที่ดอยโอกาส การพ่ึงพาอาศยักันและ
อ่ืนๆท่ีใกลเคียง  ประเภทและรูปธรรมของจิต
สาธารณะที่มีในสังคมไทยและตางประเทศ 
ชีวประวัติของบุคคล ทั้งทางโลกทศัน ชีวทัศน 
ที่ไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลท่ีมีจิต
สาธารณะในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ  
และระดับนานาชาติ เชน ประวัตบิุคคล
ตัวอยางระดับนานาชาติ ไดแก มหาตมะคานธี 
แมชีเทเรซา  หรือระดบัประเทศ ไดแก ปวย 
อ้ึงภากรณ นายแพทยประเวศ วะสี นักพัฒนา
ตัวอยางและครูตัวอยางเปนตน  กระบวนการ  
วิธีสรางเสริมประสบการณใหกับบคุคล กลุม 
ชุมชน ใหมีจิตสาธารณะจากประสบการณใน
แตระดับวัยท่ีเริม่ตนจากครอบครวั กลุมเพื่อน 
โรงเรียน วดั สถาบันทางสังคม และจาก
ประสบการณในการทํางาน  แนวปฏิบัติการ
เสรมิสรางจิตสาธารณะ ไดแก ออกคาย การ
บําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสาธารณะกุศล เชน 
สงเคราะหบานพักคนชรา ชวยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ เรรอน คนดอยโอกาส  
ผูติดเช้ือเอดส เปนตน 

3 (2-2-5) 
 

คงรหัสวิชา ชื่อรายวิชาและเวลาเรยีน 
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา  เปน 

      ศึกษาความหมาย แนวคิด 

ความสําคญัของจิตสาธารณะ จิตอาสา 

ประเภทและรูปธรรมของจิตสาธารณะ 

ศึกษาชีวประวัติของบุคคลทีไ่ดรับการ

ยอมรับวามีจิตสาธารณะทั้งในระดบัทองถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศึกษา

กระบวนการ วิธีการเสริมสรางจิต

สาธารณะ การฝกปฏบิัติภาคสนามและ

จัดทําโครงการเสริมสรางจติสาธารณะ 

 

 

  เพ่ิมรายวิชาแกนและใหเรียน   

  2581215  จริยธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ        
              Ethics for Professional  
              Development 
  

     หลักคุณธรรมจริยธรมในการประกอบ
วิชาชีพ จริยธรรมกับการทํางาน การเสริม 
สรางจริยธรรมและจิตอาสาเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ การสรางคุณลักษณะในการทํางานที่
พึงประสงคตามหลักจริยธรรมและดําเนิน
ชีวติในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

3(3-0-6) 
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3)  วิชาเฉพาะดาน    81 หนวยกิต 3) วิชาเฉพาะดาน     83 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
- วิชาบังคับ 

 
 
 
 
 
 
63 หนวยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศคณะ
มนุษยศาสตรฯ  เรื่องกําหนดรหัสประจํา
หลักสตูรของคณะ (ใหม) โดยหลักสูตรของ
สาขาวิชาฯ เปลี่ยนจากรหัสเดิม 156 เปน
รหัสใหม 204 
 
- วิชาบังคับ 

   
 
 
 
 
ไมนอยกวา
59 หนวยกิต 

1561101  ไวยากรณในบริบททางธรุกิจ 1 

      การศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษา 
อังกฤษอันไดแก วจีวิภาค ลําดับของคํา      
การใชกริยาใหสอดคลองกับประธานกรรตุ
วาจก - กรรมวาจก และกาล โดยการวเิคราะห
โครงสรางไวยากรณในสื่อประเภทการฟงและ
การอานทางธุรกิจ ตลอดจนการฝกใช
ไวยากรณที่ไดเรยีนมาเพ่ือสื่อสารตาม
วัตถุประสงคโดยผานสื่อ เสมือนจริง 
        A study of grammatical elements 
of English structure with particular 
attention to parts of speech, word 
order, sentence forms, subject-verb 
agreement, voices and tenses. The 
analysis of grammatical structures in 
Business listening and reading 
materials. Providing the productive 
tasks including the authentic activities 
which let the students practice using 
grammar learnt in different 
communicative meaning. 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา เปน  2041101 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

     โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ     

วจีวิภาค ลําดับของคํา การใชกริยาให

สอดคลองกับประธาน วาจกและกาล    

การวิเคราะหโครงสรางไวยากรณในการฟง

และการอานทางธรุกิจ ไวยากรณเพ่ือการ

สื่อสารในสถานการณตางๆ ผานสื่อ   

เสมือนจริง 

     Grammatical elements of 
English: parts of speech, word order, 
subject-verb agreement, voices and 
tenses, analysis of grammatical 
structures in business listening and 
reading, grammar with authentic 
materials learnt for communicative 
process in different situations. 

 

3 (3-0-6) 

1561102  ไวยากรณในบริบททางธรุกิจ 2 

    การศึกษาโครงสรางไวยากรณในระดับ
ประโยคความรวมและประโยคความซอนโดย
ใหความสําคญักับความสัมพันธของโครงสราง
ประโยคกับบริบททางธรุกิจ กิจกรรมการเรียน
จะสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธกีารใช 
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2041102 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      โครงสรางไวยากรณในระดับประโยค
ความรวมและประโยคความซอน 
ความสัมพันธระหวางโครงสรางประโยค 
กับบริบททางธุรกิจ การใชไวยากรณ    
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  

3 (3-0-6) 
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โครงสรางไวยากรณเพื่อสื่อความหมายตาม
วัตถุประสงค นักศึกษาสามารถใชโครงสราง
ไวยากรณอยางถูกตองตามความตองการของ
ตนเอง 
      A further study of English structure 
proceeding to compound and complex 
sentences with particular attention to 
the relationship between grammatical 
forms and the business discourse 
contexts in which they exist. The 
communicative grammar activities 
encouraging the students to explore 
how and why the grammatical forms 
express the purposes of 
communication. The correct structural 
forms created by the students in order 
to serve their own needs. 
 

       English grammar structure 
proceeding to compound and 
complex sentences, the relationship 
between grammatical forms and the 
business contexts, grammar usage 
for business communication. 

 

 

1561103 ภาษาศาสตร 
     ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับภาษาศาสตร โดยเนน
ทฤษฎีสัทศาสตรเบ้ืองตน และฝกการออกเสียง
พยัญชนะ สระ และคํา วลี ประโยค  เชน    
การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคํา วลี ประโยค
ภาษาอังกฤษ (คําศัพท สํานวนวลี ประโยค
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ) การออกเสียงเช่ือมโยง
ระหวางคําการแบงชวงหยุดและวรรคตอน 
และการออกเสียงสูง-ต่ํา  การฟงเสียงเจาของ
ภาษาและฝกการออกเสียง 
     A study of the linguistic theory, with 
emphasis on the basic phonetic theory. 
Pronunciation Practice of consonants 
and vowels, words, phrases and 
sentences (Vocabularies, Expressions 
and sentences in Business English). 
Such as stress in words, phrases and 
sentences, linking, pause and thought 
group and intonation. Listening to 
native speakers of English and 
pronunciation practice. 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2041201 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวชิา เปน 
ภาษาศาสตรเบ้ืองตน  
Introduction to Linguistics 
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน เปน 3 (3-0-6) 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน วิชาเลือก   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
 
      ทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับภาษาศาสตร 
เนนภาษาศาสตรอังกฤษ (หรือภาษา 
เปาหมายอื่นๆ ตามความสามารถและความ
เช่ียวชาญในการเรยีนรูของผูเรียน เชน 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย เปนตน) 
นําเสนอคําศัพทเฉพาะและเทคนิคที่จําเปน
ในการวเิคราะหและอธิบายเก่ียวกับ
โครงสรางทางภาษาศาสตรทีร่วมถงึ 
สัทศาสตร สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ  
อรรถศาสตร วัจนปฏิบัต-ิศาสตร และ
ภาษาศาสตรประยุกต   
 

3 (3-0-6) 
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        Theory of linguistics with 

emphasis on English linguistics (or 
other target languages such as 
Chinese, Japanese, Vietnamese, 
Cambodian, Thai, etc. according to 
learners’ cognitive ability and 
specialization), presenting terminology 
and techniques needed for analysis 
and description of linguistic structures 
in the fields of phonetics, phonology, 
morphology, syntax, semantics, 
pragmatics, and applied linguistics. 
 

 

1561201 การฟง-พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

     รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนไดรบัการฝกฝน
และปฏิบตัทิักษะการฟงและพูด ฝกการ
สนทนาทางธุรกิจตามสถานการณตางๆ     
เชน การสื่อสารทางโทรศัพท การโฆษณา   
การนําเสนอสินคา และการพูดในบริการตางๆ 
      This course aims to help students 
gain some essential listening and 
speaking skills. Practice business 
conversation such as telephoning, 
advertising, product presentation, and 
speaking while serving. 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2042108 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

     ทักษะการฟงและการพูด การสนทนา
ทางธุรกิจ  ในสถานการณจําลอง การสื่อสาร 
ทางโทรศัพท การโฆษณา การนําเสนอสินคา 
และการพูดในการใหบริการตางๆ  

     Listening and speaking skills, 
business conversation in simulations, 
telephoning, advertising, presenting 
products and offering services. 
 

3 (2-2-5) 

1561202 การฟง-พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

     รายวิชานี้เนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการ
ฟง-พูดตอเน่ืองจากรายวิชาฟง-พูดภาษา   
อังกฤษทางธุรกิจ 1 ฝกการฟงจาก สื่อตางๆ 
เชน เทปเสียงและภาพ เพลง โฆษณา และ
ภาพยนตร แลวโตตอบบทสนทนาจากที่ไดฟง 
หรือพูดอภิปรายจากการไดด ูและไดฟง ศึกษา
รูปแบบการสนทนาทางธุรกิจที่หลากหลายมาก
ขึ้นแลวแสดงบทบาทสมมติุตามตัวอยาง
เหลานั้น 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวชิา  เปน  2042111 
คงช่ือรายวิชา และเวลาเรียน  
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา เปน 

      การฟงภาษาอังกฤษจากสื่อเทปเสียง
และภาพ เพลง โฆษณา และภาพยนตร 
โตตอบบทสนทนาจากที่ฟงหรือพูดอภิปราย
จากการไดฟงและไดดู รูปแบบการสนทนา
ทางธุรกิจที่หลากหลาย แสดงบทบาท
สมมติุ 
 

3 (2-2-5) 
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      A continuation of Business 
Listening and Speaking 1, students 
practice listening and speaking through 
variety of media such as audio 
cassettes, videos, music, commercial, 
and movies. Then the students 
converse to the  
speakers of those media or discuss 
among groups of what are listened and 
seen. Students study more different 
business dialogues and do role playing 
based on those models. 
 

        English listening through a 
variety of media; audio cassettes, 
videos, music, advertisement and 
movies, reaction to the speakers of 
those media or discussion about 
what are listened and watched, 
various  business dialogues and do 
role playing. 
     

 

1561203 การอานภาษาอังกฤษทางธรุกิจ 1 

     ฝกทักษะในการอานบทความ หนังสือพิมพ 
ประกาศโฆษณา หรือขอความทางธุรกิจ    
เพ่ิมความเร็วในการอานขอมูลทางธุรกิจ  
เพ่ิมพูนความชํานาญ และประสิทธิภาพ       
ในการอาน โดยศึกษาจากรูปประโยค     
สํานวนที่ใชในทางธุรกิจ ตลอดจนองคประกอบ
และวัตถุประสงคของบทความทางธรุกิจ 

     Practice reading articles, 
newspapers, advertisements or 
business passages to quickly read in 
business information and develop 
reading skill and proficiency based on 
sentence structures, business 
expressions including constituent parts 
and objectives of business articles. 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2042109 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
 
      การอานหนังสือพิมพ ขาวและโฆษณา   
การเดาความหมายจากบริบท สํานวน         
รูปประโยคท่ีใชในทางธรุกิจ องคประกอบ 
และวัตถุประสงคของบทความทางธรุกิจ     
อานแลวโยงไปสูการพูดรายงาน การสรุป
เน้ือหา และการแสดงบทบาทสมมต ิ

      Business reading skills from 
newspaper, news and 
advertisements, guessing the 
meaning from context clues, 
analyzing sentences, structures and 
business expressions, components 
and objectives of business articles, 
reading and link to oral report, 
summarization, and role playing. 

 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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1561204 การอานภาษาอังกฤษทางธรุกิจ 2 

      ฝกทักษะการอานทางธรุกิจเพ่ิมเติมจาก
การอานทางธุรกิจ 1 เชน การอานขาวทาง
ธุรกิจ โฆษณา เนื้อหาในแบบฟอรมตางๆ   
อานบทความ ฝกการใชกลวิธกีารอานตางๆ 
เชน การเดาความหมายจากบริบท การ
วิเคราะหประโยค และการทํานายเรื่องฝกการ
อาน แลวโยงไปสูการพูดรายงาน การสรุป
เน้ือหาและการแสดงบทบาทสมมติุ เปนตน 
      Practice intense business reading 
such as reading business news, 
advertisements, business contents in 
different types of forms, and articles. 
Employing variety of strategies in 
business reading, for examples, 
guessing the meaning from context 
clues, sentences analysis, and 
predicting, practice reading and relating 
business reading to daily life, 
summarization, and role playing. 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2042112 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน วิชาเลือก   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
     การอานขาวทางธุรกิจ โฆษณา   
เน้ือหาในแบบฟอรมตางๆ อานบทความ 
การใชกลวธิกีารอานตางๆ การเดา
ความหมายจากบริบท การวเิคราะห
ประโยค  การทํานาย การอานโยงไปสูการ
พูดรายงาน การสรุปเน้ือหาและการแสดง
บทบาทสมมติุ  
     Reading business news, 
advertisements, business contents  
in different types of forms, and 
articles, strategies in business 
reading, for examples, guessing the 
meaning from context clues, 
analyzing sentences, predicting, 
practice reading and link to oral 
report, summarization, and role 
playing. 

 
3 (3-0-6) 

1561205 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 

      ศึกษาหลักการและฝกเขียนดานธรุกิจ เชน 
จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ บันทึกทางธุรกิจ 
รายงานทางธุรกิจ ประกาศ ระเบียบวาระการ
ประชุม ฝกการจัดประชุม  จดและจัดทํ า
รายงานการประชุม แผนพับตางๆ 
Study and practice an effective writing 
for business, including, letters, memos, 
reports, announcements, meeting, 
agenda, minutes brochures, etc. 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2042110 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
     หลักการและกระบวนการเขียนงานทาง
ธุรกิจ โครงสรางและคําศัพทที่เปนทางการ 
รูปแบบและวิธกีารเขียนจดหมายธรุกิจ
ประเภทตางๆ การเขียนรายงาน การเขียน 
ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ การเขียน
แผนพับ รายงานการประชุม การเขียน
จดหมายธรุกิจอิเล็คทรอนิคส 
      Principles and processes of 
business writing; structures, 
vocabulary, forms and strategies 
used in various kinds of business 
formal writing, report, 
announcement and advertisement, 
brochures and leaflets, minutes, and 
writing business e-mail. 
 

3 (2-2-5) 
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1562206 การเขียนภาษาอังกฤษทางธรุกิจ 2 

    ฝกเขียนความเรยีงท่ีเกี่ยวของกับหัวขอ   
ทางธุรกิจ เชน การเขียนประกาศโฆษณา
ประชาสมัพันธ การเขียนใบปลิว แผนพับ    
การเขียนกําหนดการ คํากลาวรายงานใน
โอกาสตาง ๆ และการเขียนเพื่อเสนอความ
คิดเห็นทางธุรกิจ โดยเนนการแสดงความคิด 
วิเคราะหวจิารณ การใชภาษาที่ถกูตองและ
เหมาะสม 
    Practice writing business essays 
including advertising announcements, 
leaflets, brochures, reporting and 
speech on special accessions and 
business presentation with emphasis 
on opinion expression, critical analysis 
by using correct and appropriate 
language expressions. 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2042113 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน วิชาเลือก   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
     หลักการและกระบวนการเขียนงานทาง
ธุรกิจ การเขียนรายงาน การเขียนประกาศ
โฆษณาประชาสัมพันธ การจดและบันทึก
การประชุม คํากลาวเปดและคํากลาว
รายงานในโอกาสตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับงาน
ธุรกิจ 
       Principles and processes of 
writing business correspondence: 
report, announcement and 
advertisement, brochures and 
leaflets, schedule, agenda and 
minutes, the opening and reporting 
speeches of different business 
occasions. 

3 (2-2-5) 

1562301  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ 

       วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับภมูิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแม เนื้อหาหลักจะศึกษาเกี่ยวกับ          
ภูมิประเทศประวัติศาสตร ศาสนา ความเชื่อ 
การเมือง  ระบบทางสังคม ประเพณี มารยาท 
โครงสรางทางครอบครัวและกลุมชน เทคโนโลยี 
การคา นวัตกรรม ศิลปะ ดนตรี การแตงกาย  
เปนตน    
         This subject requires a general study 
of sociological and cultural backgrounds 
of English native speaking countries 
through the use of hi-technology teaching 
aids. The major area of topics to be 
studied include geographical features of 
people, history, religions, beliefs, politics, 
social systems, traditions, manners, 
structures of families and intimate groups, 
technology, trade, innovation, arts, music, 
costumes, etc. 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2042107 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน วิชาเลือก   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
 

       ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  
ในดานภูมิประเทศประวัติศาสตร ศาสนา     
ความเช่ือ การเมือง ระบบทางสังคม 
ประเพณี มารยาท  โครงสรางทาง
ครอบครัวและกลุมชน เทคโนโลยี การคา 
นวัตกรรม ศลิปะ  ดนตรี และการแตงกาย  
        Sociological and cultural 
backgrounds of English native 
speaking countries; geographical 
features, history, religions, belief, 
politics, social systems, traditions, 
manners, structures of families and 
intimate groups, technology, trade, 
innovation, arts, music, and 
costumes. 

3(2-2-5) 
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1562302 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1    

     ศึกษาหลักการแปล วิธีการแปล และ
เทคนิคการแปล ตลอดจนปญหาในการแปล 
ฝกแปลในระดับคํา ประโยค ไดถูกตองตาม
โครงสรางท่ีไมซับซอน โดยเนนการแปลขอมูล
ดานธุรกิ จ และแปลภาษาอังกฤษให เป น
ภาษาไทย ไดอยางถูกตองตามตนฉบับ  

     The study of translation principles, 
process, techniques and the problem of 
translation; practice to translate the 
word, sentence with the simple structure; 
focus on translating the business 
information correctly from English 
Language to Thai Language as the original 
text.  
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2042301  
เปลี่ยนแปลงช่ือวิชา  เปน การแปลภาษา
อังกฤษทางธุรกิจเบื้องตน 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม 
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      วิธีการแปลทางธรุกิจเบ้ืองตน      
และทักษะการแปลขอความ ขาวสารทาง
ธุรกิจในหนังสือพิมพ วารสาร เอกสาร 
สัญญา และสื่อตางๆ ทางธุรกิจ การแปล
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย          
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  
        Translation methods and skills 
of translating texts, information of 
business news in newspapers, 
journals, documents, contracts, and 
other business materials, English-
Thai translation and Thai-English 
translation.  
 

3 (2-2-5) 

1563303 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

     ศึกษาการพูดภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจําวันเกีย่วกับธุรกิจของเจาของภาษา 
เชน ชาวอังกฤษ อเมริกัน นิวซีแลนด แลว
เปรียบเทยีบกระสวนประโยคเหลาน้ัน 

     Study how the English native 
speakers such as British, Americans, 
Australians, New Zealanders 
communicate in their daily lives about 
business. Then compare those patterns 
of communication.  

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2041106   
เปลี่ยนแปลงช่ือวิชา  เปน  การสื่อสาร
ระหวางชนตางวัฒนธรรมท่ีใชภาษาอังกฤษ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม 
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
 
    ทักษะพื้นฐานของการสื่อสารใน
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ความเขาใจ    
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบท
ตางๆ การแกไขปญหาและอุปสรรคของ
การสื่อสารตางวฒันธรรม ลักษณะการใช
ภาษาและการสื่อสารทางธุรกิจระหวาง
วัฒนธรรม และปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การสื่อสารทางธรุกิจระหวางชนตาง
วัฒนธรรม 
          Basic skills of communication 
in different cultures, understanding 
cultural diversity in different 
contexts, solving problems and  
 

3 (3-0-6) 
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 obstacles of intercultural 

communication, use of language 
and intercultural business 
communication, and factors related 
to business communication among 
people from different cultural 
backgrounds. 
 

 

1562401  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  

    รายวิชานี้มุงเนนใหมีพ้ืนฐานความรู
ภาษาอังกฤษในดานธุรกิจ กับการสื่อสารใน
สํานักงาน ความหลากหลายของคําศัพท และ
สํานวนที่เก่ียวของกับหัวขอตางๆ เชน องคกร 
พนักงานและหนาที่ การสื่อสารทางโทรศัพท 
การนัดหมาย การติดตอทางสังคม รูปแบบของ
จดหมายธรุกิจและการเขียนจดหมายติดตอกับ
หนวยงานอ่ืน เชน จดหมายสอบถาม จดหมาย
สั่งซื้อ และจดหมายสมัครงาน  การติดตอใน
สํานักงาน เชน บันทึกขอความ การประชุม  
การแจง และการประกาศ รวมท้ังวัฒนธรรม
ตางๆ ที่ควรทราบในการสื่อสารทางธุรกิจกับ
ชาวตางชาต ิ 

       Basic knowledge of business English 
with concentration on inter-office 
communication. Variety of business 
terminology and expressions are 
introduced through related topic, i.e. 
office organization, staff and duty, 
telephoning, making arrangements and 
appointment, social contact, business 
correspondence such as inquiry letter, 
order letter, application letter, and inter-
office communication such as memo, 
meeting agendas and company minutes, 
notices, and announcements. 
 
 
 
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2041501 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียน 
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 
 
      ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ   
การสื่อสารในสถานการณตางๆ ทางธุรกิจ 
การพัฒนาคําศัพทและสํานวนตางๆ และ
การเขียนพื้นฐานทางธุรกิจ 
       English in business contexts, 
development of communication 
skills in different business situations, 
development of vocabulary and 
expressions found in business areas, 
and basic business writing. 

3 (3-0-6) 
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1562402   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

      ตอเนื่องจากรายวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
รูธุรกิจในวงกวาง ทั้งธุรกิจภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ การติดตอทางธุรกิจใน
สถานการณ ตางๆ เชน การนําเขาและสงออก
สินคา การขนสงสินคาทางเรือ การติดตอทาง
ธนาคารการติดตอทางโรงแรม  การเขียน
โฆษณาผลิตภณัฑ การนําเสนอรายงานทาง
ธุรกิจ และบทความทางธุรกิจ 
     A continuation of business English 
1; an exploration of the business 
English world-wide with a 
concentration on domestic and 
international trade, management of 
business transaction in various fields 
and situation, i.e. import-export, 
shipping, banking transaction, hotel 
transaction, product description 
(advertisements), business report 
presentation, business article etc. 
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2043504 
เปลี่ยนจากรายวิชาบังคับ เปน  
รายวิชาเลือก 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

       การสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบท ของ
ธุรกิจที่กวางขึ้น ดานงานอุตสาหกรรมบริการ 
การใชภาษาและกลยุทธในการติดตอสื่อสาร
ทางธรุกิจระหวางประเทศ อานเอกสารท่ี
เก่ียวกับการนําเขาและสงออกสินคา อาน
บทความในวารสารและหนังสือพิมพ การ
เขยีนติดตอทางธุรกิจ  การเขียนโฆษณา
ผลิตภัณฑ การเจรจาและการนําเสนองานทาง
ธุรกิจ และอภิปราย 
        English communication skills in a 
broader business context with the 
hospitality industry, language and 
strategies for international business 
communication, read the documents 
related to import and export goods, 
read articles in journals and 
newspapers, writing business 
correspondence and advertisements, 
negotiations and presentations, and 
business discussion. 
 

3 (3-0-6) 

1562403 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 

      ศึกษาคาํศัพท ประโยค และสํานวนที่ใชใน
ธุรกิจการโรงแรมและที่พักอาศัย ในแผนกตางๆ 
เชนแผนกตอนรับสวนหนา แผนกอาหารและ
เครื่องดืม่ ภตัตาคาร แผนกทัวร แผนกจดัเลี้ยง 
แผนกซอมบํารุง และแผนกแมบาน คําศัพทและ
สํานวนที่ใชในสถานการณที่ซับซอนมากขึน้ใน
ธุรกิจโรงแรมและท่ีพักอาศยั เชน การให
คําแนะนําที่พักและสถานที่ทองเที่ยว รานขายของ
ที่ระลึก   สิ่งอํานวยความสะดวกในดาน
นันทนาการ การธนาคาร การบอกทศิทาง และการ
ใหบริการในท่ีสาธารณะ เปนตน 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2043401 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน ภาษาอังกฤษ
สําหรับโรงแรม 1 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

     คําศัพทและสํานวนที่เก่ียวกับธุรกิจ  
การโรงแรม ในแผนกตอนรับสวนหนา แผนก
อาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร  และแผนก
แมบาน การสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน
ธุรกิจโรงแรม การใหคําแนะนําเกี่ยวกับที่พัก 
รานขายของที่ระลึก รานอาหาร สิ่งอํานวย
ความสะดวกในดานนันทนาการ การธนาคาร 
และการใหบริการในที่สาธารณะ  

3 (2-2-5) 
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    The study of vocabulary, sentences 
and expressions used in the hotel and 
accommodation business such as      
front office, food and beverages, 
restaurant, tour, banquet, maintenance 
and housekeeping, including the 
vocabulary and expressions in more 
complicated situations in the hotel      
and accommodation business, e.g. 
recommending accommodations and 
tourist attractions, souvenir shops, 
restaurants, recreational facilities, 
banking, directions and public services, 
etc. 
 

        Vocabulary and expressions 
required in the hotel business;  
front office, food and beverages, 
restaurant and housekeeping, 
communication skills in hotel 
business situations, recommending 
accommodations, souvenir shops, 
restaurants, recreational facilities, 
banking and public services. 

 

1563404 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 

     ศึกษาตอเน่ืองจากภาษาอังกฤษใน     
โรงแรม 1 ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีใชใน
โรงแรมของพนักงานโรงแรมในสถานการณ      
ที่แตกตางกัน ไดแก ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานตอนรับ ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงาน
แคชเชียร ภาษาอังกฤษสําหรบัพนักงานรับ
โทรศัพท ภาษาอังกฤษสําหรับพนกังานฝาย
อาหารและเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานแผนกทําความสะอาด ฝกใช
ภาษาอังกฤษในโรงแรมและนอกโรงแรมใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริง 
     A continuation of English for Hotel I; 
A broad provision of vocabulary and 
expressions used by hotel staff in 
various complicated situations, such as 
English for receptionists, English for 
cashiers, English for hotel switchboard 
operators, English for food and 
beverage personnel, English for 
housekeeping. A practical use of English 
skills in both simulations and real 
situations in and out of the hotels. 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2043402 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน   ภาษาอังกฤษ
สําหรับโรงแรม 2 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      คําศัพท สํานวนและประโยคมี
โครงสรางที่ซับซอนมากขึ้น สนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ที่เก่ียวของ
กับพนักงานโรงแรม ภาษาอังกฤษสําหรับ 
พนักงานตอนรับ ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานเก็บเงิน ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานรับโทรศัพท ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานฝายอาหารและเครื่องดื่ม และ
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแผนกทําความ
สะอาด ภาษาอังกฤษในสถานการณจําลอง
และสถานการณจริงทั้งในและนอกโรงแรม 
      Complex vocabulary, expressions 
and sentences used by hotel 
personnel, English conversations in 
various situations relevant to hotel 
staff, English for receptionists, English 
for cashiers, English for hotel 
switchboard operators, English for  
 

3 (2-2-5) 
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  food and beverage personnel, and 

English for housekeeping, English skills 
in both simulations and real situations 
in and out of the hotels. 
 

 

1562405  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 1 

        ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวท้ังในประเทศและตางประเทศ 
คําศัพทและสํานวนท่ีใชในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ในมุมมองตางๆ เชน การโรงแรม 
การทองเที่ยว ประวัติศาสตร ศาสนา 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
เทศกาล โดยมีการศึกษานอกสถานท่ี 

        An overview of the tourism 
industry, both domestic and 
international; the usage of vocabulary 
and expressions in different aspects of 
tourism industry including hotels, 
travel, history, religions, tradition, arts, 
culture and festivals by go sightseeing 
outside the campus. 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2043404 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน ภาษาอังกฤษ
สําหรับการทองเที่ยว 1 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน  

       ความรูท่ัวไปเก่ียวกับอตุสาหกรรม
การทองเที่ยวท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ คําศัพทและสํานวนทีใ่ชใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรม 
การทองเที่ยว ประวัติศาสตร ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศึกษาสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน 

      An overview of the tourism 
industry, both domestic and 
international: the usage of vocabulary 
and expressions in different aspects 
of tourism industry, hotels, travel, 
history, religion, arts, festivals, culture 
and tradition, go sightseeing in local 
attractions. 
 

3 (2-2-5) 

1563406 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 2 

       ศึกษาคําศัพท สํานวน และประโยคใน
ระดับสูงข้ึนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
และบริการ ไดแก การโรงแรม การทองเท่ียว 
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณท่ีีสําคัญ  
การเขียนเอกสารและแผนพับในการโฆษณา
ประชาสมัพันธการทองเที่ยว การบรรยาย
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว มีการศึกษา
นอกสถานที ่
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2043405 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา เปน ภาษาอังกฤษ
สําหรับการทองเที่ยว 2 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม  
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน  

    คําศัพท สํานวน และประโยคมี
โครงสรางที่ซับซอนมากขึ้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการดาน  
การโรงแรม การทองเที่ยว ประวติัศาสตร 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี การสื่อสารใน
สถานการณตางๆ การตอนรับผูมาเยือน  

3 (2-2-5) 
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          Vocabulary and expression used 
in tourism industry including the hotel 
industry, tourism, history, religion, arts 
festivals, and cultural traditions. The 
documents and brochures writing for 
tourism. The providing descriptions and 
information about the tourist 
attractions. 

 การใหความชวยเหลือนักทองเท่ียว      
การจัดทําแผนการทองเที่ยว และการ
แนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ การเขียน
เอกสารและแผนพับในการโฆษณา
ประชาสมัพันธการทองเที่ยว การศกึษา
นอกสถานที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
       Vocabulary and expressions and 
sentences used in tourism and 
service industry; hotel, tourism, 
history, religion, arts, festivals, 
culture and traditions, 
communication in different 
situations, welcoming tourists, 
assisting tourists, developing 
itineraries and introducing tourist’s 
attractions, writing documents and 
brochures for tourism, domestic and 
international field trips. 
 

 

1563407 ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา 

     ศึกษาเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรมไทย รวมถึง
สภาพภมิูประเทศ ประวติัศาสตร ศาสนา    
ธรรมเนยีมปฏบิัติ ประเพณี คานยิมและ    
ความเช่ือ นําเสนอโดยใชภาษาอังกฤษผานสือ่
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ รายวิชานี้ยัง
ออกแบบเพื่อเนนการฝกฝนภาษาอังกฤษชั้นสูง 
พรอมท้ังสงเสริมดานการพัฒนาทกัษะการ
เรียนรูใน  ดานการจดบันทึก การรายงาน 
งานวิจัยและการแปล 
         A study of Thai socio-culture 
including geography, history, religion, 
customs, traditions, values and beliefs, 
presented in English via the varieties of 
technology; an advanced language 
training with the addition of study skill 
development in note-taking, reporting, 
research and translation. 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2043403 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียนไวดังเดิม   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      สังคมวัฒนธรรมไทย รวมถึงสภาพ  
ภูมิประเทศ  ประวติัศาสตร  ศาสนา   
ธรรมเนยีมปฏบิัติ  ประเพณี อาหาร 
ศิลปะการแสดง คานิยมและความเช่ือ     
นําเสนอขอมูลโดยใชภาษาอังกฤษผานสื่อ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ พัฒนาทักษะการ
เรียนรูในดานการจดบันทึก การศกึษาดูงาน
สถานที่จริง การรายงาน และการนําเสนอ
ดวยสื่อตางๆ  
         Thai socio-culture including 
geography, history, religion, customs, 
traditions, cuisine, performing arts, 
values and beliefs, presented in 
English via the varieties of technology, 
development  of study skills covering 
note-taking, sightseeing, reporting, and 
presentation with various media. 

3 (2-2-5) 
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1563408 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน  

     ศึกษาและปฏิบัติกับบทเรียนที่นําเสนอทั้ง
ในภาษาพูดและภาษาเขยีนที่เก่ียวของกับงาน
สํานักงานทั่วไป รายวิชานี้มุงเนนการใชทักษะ
ที่หลากหลาย และเนนทักษะในดานความ
เขาใจในการรายงานโดยเฉพาะทั้งในการพูด
และเขียน 

        Study and practice with texts 
representing both spoken and written 
language related to general office work. 
The course is ‘multi-skill’ and 
emphasizes, in particular comprehension 
in reporting, both orally and in writing. 
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2043407 
เปลี่ยนช่ือรายวชิา  เปน ภาษาอังกฤษ
สําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน เปน  3(2-2-5)  
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

     การใชภาษาอังกฤษสําหรับสํานักงาน 
คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับงานเลขานุการ
และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน การรับ
โทรศัพท การนัดหมาย การจัดแฟมเอกสาร 
การเขียนวาระการประชุม การจําลองการ 
จัดประชุม การเขียนรายงานการประชุม  
การเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจเบื้องตน 
และปฏิบัติทักษะงานเลขานุการในสํานักงาน
เปนเวลา 50 ชั่วโมง 
       Using English for office work, 
vocabulary and expressions for 
secretarial work and office equipment, 
handling telephone, making 
appointments, filing, writing an 
agenda, demonstrating of arranging 
meetings, writing minutes, writing 
basic business correspondence, and 
secretarial skills in the office for 50 
hours.   
 

3(2-2-5) 

1564409  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 
              ทางธุรกิจ 

     ฝกการใชภาษาอังกฤษ สื่อผสมและ
โสตทัศนูปกรณเพ่ือการนําเสนอหวัขอเรื่อง
ตางๆ จากแหลงขอมลูหลากหลาย รวมถึง 
ศึกษารูปแบบการใชภาษาอังกฤษในการ
นําเสนอผลงานหรือการบริการตอสาธารณะ 
ผลิตสื่อ ใบปลิว สื่อสงเสริมการขายและ
รูปแบบการใชอักษร มุงเนนทักษะการอาน 
การเขียน รวมท้ังฝกการทําหัวขอบทความ 
สโลแกน 
      Practice using English, multimedia 
and audio visual aids for presenting 
 

3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา และบูรณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2043406 การพูดภาษาองักฤษใน
ที่ชุมชนและการนําเสนอทางธุรกิจ 
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different topics from various sources, 
including Study the special forms of 
English used in presenting a product or 
service to the public.  This includes the 
study of news release material, 
brochures, promotional material and 
the various ways each of these text 
types present its messages. Reading 
and writing skills and special study of 
features of headings, headlines, slogans 
and set phrases are covered. 

         

  
เพิ่มรายวิชาและใหเรียน  
 

เพ่ิมรายวิชา  2043901  
ชื่อรายวิชา  วิจัยเบ้ืองตนทางภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
คําอธิบายรายวิชา   

     ความหมาย แนวคิด และหลักการ  
ของการวิจัยทางดานภาษาอังกฤษธุรกิจ 
การกําหนดหัวขอวิจัย คําถามวิจัย 
วัตถุประสงควจิัย การทบทวนวรรณกรรม   
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย     
การดําเนินการวจิัย การสรางเครื่องมือ    
การเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกใชสถิติ 
การวิเคราะหและการแปลผลขอมลู      
การเขียนบทคัดยอ การเขียนรายงานวิจัย 
และการนาํเสนองานวิจัย  
      Meaning, concept and principle 
of research relevant to business 
English, research topic, research 
questions, research objectives, 
literature review, conceptual 
framework, research procedure, 
research tools, data collection, 
research statistics, data analysis and 
interpretation, abstract writing, 
research report writing, and research 
presentation. 
 

 
 
 
3(2-2-5) 
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เพิ่มรายวิชาและใหเลือกเรียน  
 
เพ่ิมรายวิชา  2044503 
ชื่อรายวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาททางธรุกิจ 
คําอธิบายรายวิชา   

      บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 
การวิเคราะหบุคลิกภาพของตนเองและ
ผูอื่น หลักการแตงกายที่ดีในโอกาสตางๆ 
การศึกษาทวงทา กิริยาอาการท่ีสงางาม
ตามมาตรฐานสากล ฝกเทคนิคการพูด  
การใชน้ําเสียง มารยาทตางๆ ในสงัคม 
มารยาทบนโตะอาหาร มารยาทในการ
ทักทาย สรางปฏสัิมพันธในทางธุรกิจ 
      Internal and external 
personality; to analyze self and 
others personality, principles of well 
dressing for various occasions, to 
study posture and gesture based on 
international standard, to practice 
speaking and using intonation 
technique, etiquette required by 
society; table manners and business 
greeting etiquette. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3(2-2-5) 
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- วิชาเลือก 
ไมนอยกวา 
18 หนวยกิต 

- วิชาเลือก 
ไมนอยกวา 
24 หนวยกิต 

1563104 อรรถศาสตร 

    ศึกษาทฤษฎีแหงอรรถศาสตรและการ
วิเคราะหความหมายของคํา วลี และประโยค
ประเภทตางๆ  การเปลี่ยนความหมาย   
องคประกอบที่เกี่ยวกับความหมายของคํา 
ความสัมพันธระหวางความหมายของคําใน
ประโยค 

      A study of theories of semantics 
and meaning analysis of words, 
phrases, and sentences of various types 
in business as well as semantic change, 
semantic components of words and 
semantic relationship of words in a 
sentence. 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  เปน  2041203 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา เปน อรรถศาสตร
ภาษาอังกฤษ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา  เปน 

      ทฤษฎีอรรถศาสตร การวเิคราะห
ความหมายระดับคํา กลุมคําและประโยค  
ที่ใชในบริบททางธุรกิจ ความสัมพันธ
ระหวางความหมายของคําในประโยค 
วิธีการตีความหมายทางตรงและทางออม  
และความหมายในพจนานุกรม  

     Semantics theory, analysis of 
word, phrase and sentence levels 
used in the business context, 
semantic relationship of words in a 
sentence, methods of direct and 
indirect interpretations, and 
meanings in a dictionary. 
 

3(3-0-6) 

1563105 วัจนปฏิบัติศาสตร 
      ศึกษาหลักพื้นฐานในการสนทนาโตตอบ
ภาษาอังกฤษของเจาของภาษา ตามหลัก
วัฒนธรรม เชน การผลดักันพูด การใหความ
รวมมือกันในการสนทนาดวยตัวอยางผลของ
การไมปฏิบัตติามธรรมเนียม เพ่ือใหผูเรยีน
ตระหนักในความ แตกตางของวัฒนธรรมและ
บทบาททางสังคมของผูฟงและผูพดู เพ่ือให
โตตอบ ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
การศึกษาจากตารา จากการฟงเจาของภาษา 
สนทนา และอานหนังสือที่เกี่ยวกับการสนทนา  
ซึ่งชวยใหทํานายการโตตอบในการสนทนาได 

  A study of the basic principles of how 
English speaking people converse 
according to their cultures, this 
including turn-taking, cooperation in 
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวชิา  - 
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conversing, with examples of the 
effects of breaking the rules.  To raise 
learners’ awareness of the differences 
of cultures and social roles of the 
listeners and the speakers, in order to 
make proper responses. Examination of 
texts from transcribed authentic 
conversation and published dialogues, 
with indication of how responses can 
be predicted. 
 

   

1564106 ปริเฉทในการสื่อสาร 

         ศึกษาเปรียบเทียบการใชคาํสัมพันธของ
ผูเขียนและผูพูดท่ีเปนเจาของภาษาและไมใช
เจาของภาษา วิเคราะหคําศัพท ประโยคและ
สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ และนําเสนอรูปแบบของการ
สื่อสารในสถานการณที่หลากหลาย 
      A comparative study on how to 
use discourses of native and non-native 
writers and speakers. An analysis of 
English words, sentences, and 
expressions used in communication in 
different situations and presentation of 
the communication styles in several 
circumstances.    
 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
 

 
 

1564107 ภาษาศาสตรเชิงสังคม 

     ศึกษาความแตกตางของชุมชนในดาน
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการ
ใชภาษาเกี่ยวกับคําศัพท รูปแบบและสาํนวน 
     A study of the differences in the 
economic and social structures of 
community which affect the use of 
language with regards to vocabulary, 
style and idioms. 
 
 
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
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1563207 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 

     ศึกษาและฝกวิธีการพูดตอหนาสาธารณชน 
ในเชิงธุรกิจในแบบที่มีการเตรียมตัว เชน    
การกลาวปราศรยัสุนทรพจนในโอกาสตางๆ 
และการบรรยายในหัวขอตางๆ ทางธรุกิจ      
โดยเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ น้ําเสียง ทาทาง
ที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณและ  
การใชเทคนิคและสื่อตางๆ เพื่อใหการพูด              
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
      Students study and practice public 
speaking in business in different styles 
of speech for prepared monologues 
and dialogues related to business 
situations. The course includes all 
features of language, pronunciation and  
intonation, personality, strategies and 
media used. 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเปน  2043406 
เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา เปน  
      การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 
      และการนาํเสนอทางธรุกจิ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  

      หลักการพูดในที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
การเตรียมการและการเรียบเรียงความคิด
และขอมูลการนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจ การฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญใน
การตั้งคําถามและตอบคําถาม การใชอวัจนะ
ภาษาประกอบการนําเสนอขอมูล 
       Practice in applying the 
principles of effective public 
speaking to the preparing and 
structuring of ideas and information 
to deliver business-related 
presentations, mastering receiving 
questions from and providing 
answers to the audience during 
presentations, and non-verbal 
communication. 
 

3 (2-2-5) 

1563208 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 

      ศึกษาหลักพื้นฐานรูปแบบและฝกอาน
บทความภาษาอังกฤษทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร 
แผนพับ หนังสือเดินทาง โฆษณา จดหมายแจง
ขาว จดหมายรับสมัครงานและวารสาร รวมถึง
สื่อโทรทัศน วิทยุและอินเตอรเน็ต ฝกแปล 
วิเคราะห อภิปราย แยกความแตกตางดาน
ขอเท็จจริง ขอคิดเหน็และแสดงความคิดเห็น
จากขาวและบทความที่อาน และช้ีใหเห็น
ลักษณะสําคญัของภาษาที่ใชในสื่อตางๆการใช
คําและประโยคในการพาดหัวขาว ภาษาการ
สงเสริมธุรกิจแลวนํามาใชในการแสดงบทบาท
ผูนําเสนอ 

 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2044412 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียนไวดงัเดิม   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      ทฤษฏีและรูปแบบภาษาอังกฤษ      
ที่ใชในสื่อมวลชนตางๆ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร แผนพับ หนังสือเดินทาง โฆษณา 
และจดหมายรับสมัครงาน สื่อโทรทัศน 
วิทยุและอินเตอรเน็ต คําศัพทและ
โครงสรางภาษาอังกฤษในการพาดหัวขาว 
แปล วิเคราะห และอภิปรายเก่ียวกับ
บทความที่อาน   

      

 

3 (2-2-5) 
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      A study of principles, styles and 
practices of reading English articles in   
a variety of printed media such as 
newspapers, magazines, brochures, 
itineraries, advertisements, application 
letter and journals, including 
multimedia like television, radio and 
internet. The emphasis also focuses on 
practices of translation, analysis, 
discussion, distinguishing facts and 
opinions, and expressing opinions from 
news and article as well as identifying 
important features of language used in 
the printed media, and then act as the 
reporter. 
 

       Theories and styles of using 
English in various printed media; 
newspapers, magazines, brochures, 
itineraries, advertisements, 
application letter, multimedia like 
television, radio and internet, 
vocabulary and syntactic structures 
of news headlines, and translating, 
analyzing and discussing articles.         

 

1563209  การอภิปรายและการโตวาท ี 

    รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาฝกการอธิบาย
และโตวาทีในหัวขอเชิงวิชาการและเหตุการณ
ที่นาสนใจในสังคมปจจุบัน 
    Students study and practice 
advanced public speaking in a variety 
of academic topics and professional 
situations, emphasizing fluency and 
accuracy of English for discussion and 
debate. 
 

3 (2-2-5) ยกเลิกรายวชิา 
 

 

1562304 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 

      ศึกษาเก่ียวกับวิธกีาร และทักษะการแปล
ขอความ ขาวสารทางธุรกิจในหนังสือพิมพ 
วารสาร เอกสาร ตํารา และสื่อตางๆ ทางธุรกิจ 
ทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยสามารถ
เก็บรายละเอียดท่ีสําคญัทั้งหมดจากขอความท่ี
แปลไดอยางถูกตองตรงตามตนฉบบั  
 

3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา และบูรณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2042301 การแปลภาษาอังกฤษ
ทางธุรกจิเบ้ืองตน  
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    The study of strategies and 
translation skills of texts, information  
of business in newspaper, journal, 
document, text book, and other mass 
on business; Translating from English 
language to Thai language and from 
Thai language to English language; 
collecting the whole details from 
translating the data of original text 
correctly.  
 

   
 

1564410 ภาษาอังกฤษสําหรับอาเซียน 

     การใชภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาคนควา  
และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับประเทศในอาเซียน
ทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมศิาสตร 
ประวัตศิาสตร รวมทั้งศาสนา ศิลปะ ดนตรี 
ภาษาและวรรณกรรม จารีตประเพณี คานิยม
และความเช่ือ ตลอดจนวิถีชีวิต 
         The use of English in reading, 
studying and presenting information in 
the areas related to Asian studies: 
economics, cultures, geography, history 
encompassing religions, arts, music, 
language and literature, customs and 
traditions, values and beliefs, including 
ways of life, etc. 
 

3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา และบูรณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2043403 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ไทยศึกษา 

 

1563411 การเตรียมสอบ TOEIC  

     รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามี
ทักษะในการทําขอสอบภาษาอังกฤษสําหรับการ
สื่อสารนานาชาติ มีความคุนเคยกับรูปแบบของ
ขอสอบ และมีโอกาสในการฝกฝนการทําขอสอบ
ซ้ําๆ เพ่ือใหไดคะแนนดี และชวยใหหางานงาย
หลังจากสําเร็จการศึกษา การประเมินรายวิชานี้
ประกอบไปดวยการเขาเรียนและการทําขอสอบ 
      
 
 
 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2043409 
คงช่ือรายวิชาและเวลาเรียนไวดังเดิม   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

     ทักษะในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ
สําหรับการสื่อสารนานาชาติ รูปแบบของ
ขอสอบ การฝกฝนการทําขอสอบซ้ําๆ  
     Skills in doing Test of English   
for International Communication 
(TOEIC), model tests, having chance 
to practice the tests repeatedly.  
 

3 (2-2-5) 
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This course aims to equip students with 
skills in doing Test of English for 
International Communication (TOEIC). 
Students will be familiar with model tests 
and have a chance to practice the tests 
repeatedly. It is hoped that this course  
will help students get a good score and 
facilitate the acquisition of a good job 
after their graduation. Evaluation includes 
class participation and test. 
 

 
 

 

1563412 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 

      รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนมีความรูดาน
คําศัพทและสํานวนพื้นฐานทางการตลาดท่ี 
ครอบคลุมถึงเรื่องทางการตลาด การตลาดแบบ
ผสม ผลิตภัณฑ (วิธีการผลิต เครื่องหมายการคา 
การบรรจุภัณฑ ฉลากสินคา) สถานท่ี (สถานที่
ขายสงและขายปลีก) ราคาขาย (นโยบายดาน
ราคา การจํากัดราคา การแปรปรวนดานราคา)  
การสนับสนุน (การสนับสนุนแบบรวม         
การโฆษณา การขายสวนบุคคลและสวนรวม 
และการสงเสริมการตลาด) กลุมตลาดทางการคา
ชองทางในการกระจายสินคา 
      This course is designed to give 
students an overview of basic marketing 
terminology and expressions together 
with practical exercises. The vocabulary 
and expressions concerned should cover 
such topics as marketing, marketing mix, 
product (product line, trademarks, 
packaging, labelling), place (wholesaling, 
retailing), price (price policy, fixed cost, 
variable cost), promotion (promotion mix, 
advertising, personal selling, publicity, 
sales promotion), marketing targets, 
channels of distribution, physical 
distribution, etc. 
 
 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเปน  2044414 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา  เปน  
ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      คําศัพท สํานวนภาษา โครงสราง
ประโยค และบทสนทนาทีใ่ชในการตลาด 
ความหมายของการตลาด ทฤษฏทีาง
การตลาด  เอกสารทางการตลาดจากสื่อ
หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารทางดานธุรกิจ 
บทความทางดานธุรกิจทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ 
และอินเตอรเน็ต  
       Vocabulary, idioms, sentence 
structures, and conversations used 
in marketing,  definitions of 
marketing,  marketing theory, 
marketing materials from media; 
newspapers, business magazines, 
and business articles from printed 
media and Internet. 

3(3-0-6) 
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1563413  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเงินและการ
ธนาคาร 
      รายวชิานี้มุงเนนการฝกการพูดและ    
การเขียนจากสื่อตีพิมพจากแหลงตางๆ รวมถึง    
สื่อที่เปนจริง จากสวนตางๆในหนงัสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ เชน หนาโฆษณาการเงนิ หุน 
และหุนสวนบริษัท รวมถึงการเรียนรูคําศัพท
เก่ียวกับการธนาคาร และการใชคาํศัพทอยาง 
มีประสิทธิภาพ  
     This course provides exercises and 
practice with both spoken language 
materials and written texts from a   
variety of sources, including authentic 
materials from the business sections   
of English language newspapers, e.g. 
financial pages, stocks and shares, etc. 
The immediate purpose is to expand 
awareness of terminology relating to 
banking, and thereafter to use this 
newly-acquired Lexis in active forms. 
 

3 (3-0-6)  เปลี่ยนแปลงรหัสชาเปน  2044413 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา  เปน  
ภาษาอังกฤษสําหรับการเงนิและ 
การธนาคาร 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา เปน 

      คําศัพท สํานวนภาษา โครงสราง
ประโยค และบทสนทนาที่ใชในการทักทาย 
ตอนรับลูกคา ใหขอมูลดานการบรกิาร
ตางๆของธนาคาร การกรอกใบฝาก-ถอน 
การแลกเปลี่ยน เงนิการโอนเงนิ และการ
ทําธุรกรรมในรูปแบบตางๆ ของธนาคาร 
  
   Vocabulary, idioms, sentence 
structures, and dialogue used to 
greet and welcome customers, 
provide information on the services 
of the bank, filling out deposit and 
withdrawal forms, money exchange 
and transfer, and various types of 
bank transactions. 
 

3 (3-0-6) 

1563414 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 

     รายวิชานี้ มุงเนนการใชภาษาอังกฤษใน
การนําเสนอผลติภณัฑหรือการบรกิารสู
สาธารณชน รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับการนํา
ขอมูลจากสื่อตางๆ การสงเสริมการขายดวย
การนําเสนอขอมูลที่หลากหลาย การบูรณาการ
ในการเลือกบทความ การอานและการให
ตัวอยางของการเขียนหัวเรื่องของบทความ 
พาดหัวเรื่อง คําจูงใจ  และสโลแกนตางๆ          

      This course examines the special 
forms of English used in presenting a 
product or service to the public. This 
includes the study of press release 
material, promotional material, and the 
various ways each of these text types  
presents its messages. The course 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเปน  2044416 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา  เปน  
ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสมัพันธ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา 
 

     การใชภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ 
ผลิตภณัฑ หนวยงานและองคกรตางๆ 
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาอังกฤษ 
ที่ใชเพื่อการประชาสัมพันธ  การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ  

       English used for publicizing 
products, agencies and organizations, 
vocabulary, expressions and structure 
of English used for public relations, 
production of public relations media 
in English.     

3 (3-0-6) 
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involves integrated skill exercises in 
lexical selection, reading and preparing 
samples of written text, and special 
study of features of headings, 
headlines, slogans and set phrases 
 

   

1563415 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสปา  

         ศึกษาประวัติความเปนมาของสปา 
ประเภทของสปา อุปกรณและเครือ่งมือ 
เครื่องใชในกิจการ สปา กฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับสปา จรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพ
ทางดานสปา องคกรที่เก่ียวของกับสปา       
แนวทางการประกอบอาชีพทางดานสปา 
สถานการณและแนวโนมของการประกอบ
อาชีพที่เก่ียวกับสปา 
         History, types and equipment of 
spa business:  law related to spa; spa 
professional ethics; organizations 
related to spa; spa career 
opportunities, situations and trends of 
spa profession. 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2044415  
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา  เปน    
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการในสปา  
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      คําศัพท ความรูเก่ียวกับประวัติความ
เปนมา ผลิตภัณฑเก่ียวกับสปา ความงาม
และสุขภาพ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
นวด คําศัพท โครงสรางและสํานวน
ภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับพนักงานตอนรับ
ในสปา 
     Vocabulary, knowledge of spa 
history, spa products, beauty and 
health, introduction to massage, 
vocabulary, structure and English 
expressions for spa receptionists. 
 

3 (2-2-5) 

1563416  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการนวด
แผนไทย  

       ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความ
เปนมาของการนวดแผนไทย จรรยาบรรณผู
นวด ความรูดานกายวิภาคศาสตรแบบแพทย
แผนปจจุบันและแผนไทย ความรูที่จําเปน
สําหรับการนวดแผนไทย การคลายเสนการดัด 
การยืด การประคบ การอบสมุนไพร 
       Study and practice on the history 
of Thai massage. Ethics for massage. 
Knowledge of anatomy and modern 
medicine and traditional of Thai. The 
knowledge needed for a traditional 
Thai massage to relieve the bending 
and stretching and compression of 
steam. 

3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา และบูรณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2044415 ภาษาอังกฤษสําหรับ
งานบริการในสปา  
 

 



144                                               มคอ.2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
1563417  ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ
ภัตตาคาร 1 

      รายวิชานี้มุงฝกทักษะดานการฟง การพูด
และคําศัพท เก่ียวกับอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติ  ฝกบทสนทนาทีใ่ชในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม เชน การแนะนําอาหาร
และเครื่องดื่ม การอธิบายสวนประกอบและ
วิธีการประกอบอาหารเบ้ืองตน 
      Practice in listening and speaker 
skills and vocabularies about Thai    
and international food. Practice of 
conversation used in food and  
beverage services, such as 
recommending food and beverage, 
describing ingredients and basic cooking 
process. 
 

3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา และบูรณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2043401 ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงแรม 1 

3 (2-2-5) 

1563418  ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ
ภัตตาคาร 2 

      รายวิชานี้มุงการฝกทักษะดานการฟง  
การพูดและศึกษาคําศัพท และสํานวนในการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับที่สูงข้ึน 
       Advanced practice through 
listening and speaking skills and the 
study of vocabulary and expressions 
used in serving food and beverage. 
 

3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา และบูรณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2043401 ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงแรม 1 

 

1563419 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ 

      รายวิชานี้มุงเนนใหมีความรูคาํศัพท
พ้ืนฐานและสาํนวนที่ใชในงานเลขานุการ   
การรับและสงขอความ ทั้งการติดตอสื่อสารกับ
บุคคลหรือผานทางโทรศัพท เครื่องโทรพิมพ  
และโทรสาร 
      This course is emphasized with 
basic vocabulary and expressions used 
in the secretarial functions of receiving 
and transmitting messages either with           
in-person communication or through 
telephone, telex, and telegraph. 

3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา และบรูณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2043407 ภาษาอังกฤษสาํหรับ
งานเลขานุการและงานสํานักงาน 
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1563420  ภาษาอังกฤษสําหรับบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

       ศึกษาคําศพัทและสํานวนท่ีใชในงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย โดยฝกทกัษะการพูด 
การฟง การอาน และการเขียน เพ่ือใชในการ
ติดตอทํางานกับบุคคลหนวยงานราชการ     
และเอกชนที่เก่ียวของ การสมัภาษณ การรับ
สมัครงาน การกรอกแบบฟอรม การเขียน
รายงาน การ เขียนบันทึกขอความ การ
นําเสนองาน การประชุม สนทนา การเจรจา
ตอรองระหวางนายจางและแรงงาน 
        The study of vocabulary and 
expression required in human resource 
management by speaking, listening, 
reading and writing skills in order to 
communicate with both official and 
private organizations related to 
interview, job application, fill out      
the form, report, memorandum, 
presentation, conference, conversation 
and negotiation between employers 
and employees. 
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวชิา  

1563421  ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ 

      รายวิชานี้มุงเนนคําศัพท สํานวน และ
ทักษะการอานที่จําเปนในทางเศรษฐศาสตร 
เชน อัตราสวนรายได อัตราดอกเบ้ีย เงนิเฟอ 
ดัชนีความปลอดภัยทางการตลาด และการคา
เสร ี 
       Emphasis with vocabulary, 
expression and reading skill required   
in Economics field such as rational 
income, interested rate, inflation, 
security market index, and free-trade 
situation. 
 
 
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวชิา  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
1563422  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 

       ฝกอานขอความและบทความภาษา 
อังกฤษเชิงวชิาการทางวิทยาศาสตรสาขาวิชา
การตางๆ เพ่ือนํามาใชในการปฏิบติัรูปงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการใชบทความอางอิง
เชิงวิชาการในสาขาวิชาและเพ่ือเตรียม
การศึกษาตอในระดับสูงตอไป ฝกเขียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เชน 
รายงาน บทคัดยอ เนนการเรยีนโดยใช
สถานการณจําลอง  
      Practice in reading passages and 
articles on various academic fields 
related to sciences and in referencing 
skill for higher academic study, also 
focus on skill in writing reports and 
abstracts using stimulated situations. 
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา - 

1563423  ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 

       การอาน การเขียนและความเขาใจ
คณิตศาสตรท่ีเปนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข 
การกระทํา  และสญัลักษณ เนื้อหาเก่ียวกับ
คณิตศาสตรและการพิสูจน ตํารา บทความ
และงานวิจัยทางคณิตศาสตร 
      Practice in reading, writing and 
understanding English for Mathematics 
about number, operation and symbols, 
mathematics contents and prove, 
textbooks, issues and research in 
mathematics.   
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา - 

1563424  ภาษาอังกฤษสําหรับงาน
สาธารณสุขชุมชน 

       ศึกษาเกี่ยวกับหลักการแปลเอกสารและ
บทความวิชาการทางดานสาธารณสุข คําศัพท
สํานวนและเพื่อการสื่อสารทางดานสุขภาพ 
       Practices in translation skills 
related to public health expressions 
and articles including vocabulary, idiom 
and healthy conversation. 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวชิา - 
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1564425 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโลจิสติกส 
      โลจิสติกสเปนวิชาที่ศึกษาภาษาอังกฤษที่
เก่ียวของกับการขนสงสินคาทางเรอื ตัวแทน
จําหนายสินคา ผูสงสินคา รายวิชานี้เหมาะ
สําหรับระดับการทํางานของลูกจาง และแผนก
บริหาร รวมถึงบทบาทการจัดการ คลังสินคา  
รายวิชานี้ยังครอบคลุมถึงโลจิสติกสใน
อุตสาหกรรม การขนสงทางเรือ คลังสินคา 
ระบบเอกสารและการเงนิ 
      A study of English for logistics designed 
for a shipping agent, a customs broker, or a 
freight forwarder. The course is appropriate 
for employees, administration department 
and management department of 
warehouse; covering a range of subjects 
associated with the logistics industry, 
including transport, shipping, warehouse, 
documentation and finance. 
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา และบรูณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2043408 ภาษาอังกฤษสาํหรับ
การนําเขาและสงออก 
 

 
 

1564426  ภาษาอังกฤษเพ่ือปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการดําเนินชีวิต 

        ศึกษาความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิวฒันาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน การบริหาร
จัดการท่ีด ี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โครงการ
พระราชดําริ  การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคธุรกิจการเกษตรและอตุสาหกรรม 
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
       Study the history of sufficiency 
economy philosophy; development of 
Thai economy structure; sufficiency 
economy application for living in a 
family and in community; good 
governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in 
individual, family and community level;  
 

3 (2-2-5) ยกเลิกรายวชิา - 
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royal-initiated projects applied in 
agribusiness and in industrial sectors; 
case study of sufficiency economy in 
community. 
 

   

1564427 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 

     ศึกษาเก่ียวกับศัพทเทคนิค โครงสราง
ประโยคและสํานวน ที่ใชในธุรกิจสายการบิน 
โดยเนนปฏิบัติในทักษะดานการฟง พูด เขียน 
และอาน 

     A study of technical terms, 
structures and expressions used in 
airline business. This course includes 
the practice of listening, speaking, 
writing, and reading skills. 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเปน  2044410 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา  เปน  
ภาษาอังกฤษสําหรับธรุกิจสายการบิน 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา 

     คําศัพทเทคนิคและสํานวนที่ใชในธรุกิจ
การบินเก่ียวกับผูปฏิบติังาน การตอนรับ
ผูโดยสาร การแกปญหาที่นั่งโดยสาร    
การใหบริการและการดูแลผูโดยสาร     
การจําหนายตั๋ว การบอกรหัสสายการบิน  
การบอกกําหนดการหรือตารางเทีย่วบิน
การจําหนายตั๋ว การบอกรหัสของสาย   
การบิน กําหนดการหรือตารางเวลา
เท่ียวบิน 
          Terminologies and 
expressions in aviation business 
related to performers, greeting 
passengers, solving problems, 
servicing and taking care of 
passengers, ticket sales, telling the 
airline code, and flight schedule. 
 

3(3-0-6) 

  1564428  ภาษาอังกฤษทางธรุกิจระหวาง
ประเทศ  

       ศึกษาคําศัพทที่ใชในการติดตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ การเขียนรายงานธุรกิจดวย
การใหขาวทางธุรกิจ การเขียนระเบียบวาระ
การประชุม เอกสารเก่ียวกับการคาระหวาง
ประเทศ การเสนอขอมลูทางธุรกิจ และการ
วิเคราะหขอมูลตางๆ ทางธรุกิจ  

     
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเปน  2043502 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาเปน  ธุรกิจระหวาง
ประเทศ  
เพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชา  เปน 

      คําศัพทและสํานวนเฉพาะทางดาน
ธุรกิจระหวางประเทศ วัฒนธรรมระหวาง
ประเทศท่ีใชในสถานการณทางธุรกิจ    
การเสนอขอมูลทางธุรกิจ วิเคราะห
กรณีศึกษาและแกปญหาทางธุรกิจ  

       

3 (3-0-6) 
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   Study of vocabulary used in 
contracting international business, 
writing business report by giving 
business news, agenda, and document 
of international trade, representation of 
business information and analyzing 
various business data. 
 

 
      Terminology and idioms in the 
international business, international 
culture used in business situations, 
business presentation, analyze case 
studies, and solve business 
problems. 

 

 

1564429 ภาษาอังกฤษเพ่ือจัดการทองเท่ียวใน
และตางประเทศ 
       พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือใชในการ
จัดการทองเที่ยวท้ังในและตางประเทศ โดย
เนนใหผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
ดานเอกสาร การจดัโปรแกรมการทองเที่ยว 
การประสานงานเก่ียวกับทีพั่กและรานอาหาร
ระหวางหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 
การวางแผนเรื่องงบประมาณ การใชเครื่องมือ
สื่อสารอิเลคทรอนิกส การจัดเตรียมเรื่องเสื้อผา
และพาหนะในการเดินทาง รวมทั้งการให 
ความสําคญัในการศึกษาขอมลูของประเทศท่ี
เดินทางไปทองเที่ยวในเรื่องของกฎระเบียบ 
ตางๆ สิทธิในเรื่องภาษา การทําประกันสําหรับ
นักทองเท่ียว การนําเสนอขอมูลทองเที่ยว เชน 
ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม 
สถาปตยกรรม สินคาพื้นเมืองและสถานที่
ทองเที่ยวท้ังในและตางประเทศ เทคนิคการ
สื่อสารทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ 
       Developing skills for conducting 
inbound and outbound tours, providing 
students with expertise in document 
arrangement, tour programs, contacts 
concerning accommodations and 
restaurants between local and foreign 
sectors, budget planning, use of 
electronic communications, clothing 
preparation, transportation (e.g. air 
travel, cruises, coaches), regulations 
and laws, VAT claims, tourist travel  
 

3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา และบูรณาการเนื้อหาลงใน
รายวิชา 2043405 ภาษาอังกฤษสําหรับ
การทองเที่ยว 2 

3 (3-0-6) 
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insurance, with emphasis on the 
information concerning the destination 
and other necessities. Inbound and 
outbound tourist attractions, including 
a variety of related information (on 
geography, archaeology, history, 
architecture, culture, and local 
products) with an emphasis on 
conducting real tours. 
 

 
 

 

1564430  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและ
สงออก 

    ศึกษาเก่ียวกับศัพท เทคนิค โครงสราง
ประโยค สํานวนที่ใชและเอกสารท่ีใชในดาน
การนําเขาและสงออก โดยเนนปฏิบัติ ในทักษะ
ดานการฟง พูด อานและเขียน 

        A study of technical terms, 
structures, expressions and related 
documents used in import and export. 
This course includes the practice of 
listening, speaking, reading and writing 
skills. 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2043408 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวชิา  เปน 
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเขาและสงออก 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เปลี่ยนแปลงคาํอธิบายรายวิชา  เปน 

      คําศัพท สํานวน และโครงสราง
ประโยคภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเขาและ
สงออก เนนทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียน ความสําคัญของการนําเขา-สงออก 
เงื่อนไขทางการคา ขั้นตอนและ
กระบวนการนําเขาและสงออก ระเบียบพิธี
การศุลกากร และเอกสารนําเขา-สงออก 
       Vocabulary, idioms, and 
structure of English sentences for 
import and export, focusing on 
listening, speaking, reading and 
writing skills, importance of import-
export, terms of trade, stages and 
process of import and export, 
customs formalities, and import-
export documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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1564901 การศึกษาเอกเทศ 

     รายวิชานี้แบงเปน 2 สวน คือ ศึกษาใน
หองเรียนและทําการศึกษาคนควาแบบอิสระ  
การศึกษาในช้ันเรียนนั้น  นักศึกษาตองมีความ
เขาใจทักษะการวิจัยพ้ืนฐาน  และมีโอกาสฝก
ปฏิบัติโดยการจับคูและทํางานเปนกลุม  เลือก
หัวขอการวจิัย  และนําเสนอเคาโครงรางหัวขอ
กอนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ  ทักษะการวิจัย
ตองเก่ียวของหรือ มีเนื้อหาจากหนังสือ ตํารา 
สื่อสิ่งพิมพ วารสาร  และหนังสือพิมพ ขอมูลที่
ไดจากการสมัภาษณและแบบสอบถาม  
นักศึกษาจะตองนําเสนองานตามแผนท่ีวางไว 

     This course is divided into 2 parts: 
classroom-based and period of 
individual study. In the classroom-
based period, students will be 
introduced to basic research skills and 
have the opportunity to practice them 
in the classroom using pair and group 
work, etc. The students are encouraged 
to discuss criteria for selection of a 
topic and present draft plans for their 
projects. Research skills covered will 
include extraction of information from 
textbooks, journals, magazines and 
newspaper; obtaining information from 
interviews and questionnaires. Students 
will be given opportunity to 
present/display their work according to 
their own plans. 

 

 

 

 

 

3 (2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2044902 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา เปน โครงการ
พิเศษ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เพ่ิมเตมิคําอธิบายรายวชิา  เปน 

      เรียนในชั้นเรียนและศึกษาดวยตนเอง 
ทักษะการทํารายงานหรือวิจัยในช้ันเรียน 
การสรางแบบสอบถาม การสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง ทักษะการศึกษาคนควาดวย 
ตนเองจากแหลงขอมลูตางๆ ทํางานเปนคู
และทํางานเปนกลุม เลือกหัวขอและ
รูปแบบของรายงานหรือวิจยัท่ีจะศึกษา  
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา        
ทํารายงานและนําเสนอโครงการพิเศษ 

      In-class and self- study with 
doing classroom report or research 
skills, creating a questionnaire and 
interview form, self-study skills from 
various sources, pair work and group 
work, select a topic and theme of 
the special project to study, get 
advice from an advisor, report and 
present the individualized project. 

 

3 (2-2-5) 
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เพิ่มรายวิชาเลือก 

เพ่ิมรายวิชา  2041103 
ชื่อรายวิชา   การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 
                เบื้องตน            
                Introduction to English  
                Listening and Speaking 
คําอธิบายรายวิชา  

     ฟงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ดวยเทคนิคและกลวิธีท่ีหลากหลาย เนนฝก
การใชบทสนทนาที่ใชจริงสําหรับการ
สื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิต 
ประจําวัน ตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ 
การออกเสียงผานทางสื่อที่หลากหลายและ
สามารถนําความรูที่ไดรับมาแตงประโยค
หรือสนทนาแลกเปลีย่นกับผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆ  

      Listening to and speaking 
English for communication with 
various techniques and strategies; 
with emphasis on practice using 
authentic dialogues for 
communication in everyday 
situations including related cultures, 
pronunciation and intonation 
through various media as well as 
extending knowledge through role-
playing and making-up dialogues. 

 

 

 

 

 
 

 
3(2-2-5) 
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เพ่ิมรายวิชา  2041104 
ชื่อรายวิชา   การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 
                Introduction to English  
                Reading 
คําอธิบายรายวิชา  

      ทบทวนความรูเรื่องเสียง ศัพท 
โครงสราง  การเดาความหมายของศัพท
จากบริบท องคประกอบของคําและการ
วิเคราะหประโยค อานเพ่ือหาหัวขอ  
ใจความสําคญั และรายละเอียดสนับสนุน
จากบทอานหลายๆ ประเภท อินเทอรเน็ต 
บล็อก โฆษณา หนังสือเรยีน หนังสือพิมพ 
วารสาร จุลสาร แผนพับ และเนื้อเรื่องจาก
ขอสอบมาตรฐานดวยกลวิธีการอานตางๆ 
การอานเร็วแบบกวาด การอานเรว็เพ่ือหา
ขอมูลที่ตองการ การคาดเดาและการตั้ง
คําถามในขณะที่อาน 

       Revision of sounds, vocabulary 
and structures. Guessing meanings 
from context clues, word parts and 
sentences analysis. Reading for 
topic, main idea, and supporting 
details from a variety of reading 
materials: Internet, blogs, 
advertisement, textbooks, 
newspaper, journals, pamphlets, 
brochures, and passages from 
standardized tests with various 
reading strategies: skimming, 
scanning, predicting, and asking 
questions while reading. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 
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เพ่ิมรายวิชา  2041105 
ชื่อรายวิชา   การเขียนภาษาอังกฤษ 
                เบื้องตน 
                Introduction to English  
                Writing  
คําอธิบายรายวิชา  

       ลักษณะของภาษาเขียน ในประโยค
ความรวมและประโยคความซอน งานเขียน
สั้นๆ วิเคราะหงานเขยีนภาษาอังกฤษท่ีใช   
ในชีวิตประจําวัน วิเคราะหจุดประสงค   
ในการเขียนและผูอาน คนควาขอมูล      
ในการเขียนจากสื่อหลากหลายชนิดเพ่ือ
นํามาใชประกอบในงานเขียนและการ
นําเสนองานเขียนนั้นๆ ผานสื่อตางๆ ได  
       Features of written language in 
compound and complex sentences 
with emphasis on short pieces of 
written work, summarize the forms 
of writing for daily life, analyze 
purposes of writing and audiences, 
search information from resources 
to apply into writing and present 
the written work through media. 
 

 
3(2-2-5) 

  
เพ่ิมรายวิชา  2042314 
ชื่อรายวิชา   วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน  
                Introduction to English  
                Literature 
คําอธิบายรายวิชา  

      องคประกอบตางๆ ในวรรณคดี
อังกฤษและงานประพันธประเภทตางๆ 
เพ่ือใหเขาใจรูปแบบกวีนิพนธ ในลํานํา
นิทาน บทกว ีบทเพลง โคลงกําศรวญ 
กลอนชุด และรูปแบบงานประพันธรอย
แกวในเรื่องสั้น นวนิยาย 
 
 

 
3(3-0-6) 



155                                               มคอ.2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)  
      

    Literary elements in English and 
literary genres with an emphasis on 
the understanding of various literary 
forms, poetry in ballad, ode, lyric, 
elegy, and sonnet and prose fiction 
in novel and short story. 
 

 

  
เพ่ิมรายวิชา  2042115 
ชื่อรายวิชา  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
คําอธิบายรายวิชา  

     ความรูและทักษะการใชภาษาจีน   
เพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน การเรยีนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและ   
ภูมิหลังของชาวจีน ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซยีน +3 
      Knowledge and skills in using 
basic Chinese for communication, 
learning of tradition, arts, world views, 
ways of life, and background of China 
as a member of ASEAN+3. 
 

 
3(3-0-6) 

  
เพ่ิมรายวิชา  2042116 
ชื่อรายวิชา  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 
คําอธิบายรายวิชา  

     ความรูและทักษะการใชภาษาญี่ปุน 
เพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน การเรยีนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วถิีชีวิตและ   
ภูมิหลังของชาวญี่ปุน ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซยีน +3 
       Knowledge and skills in using 
basic Japanese for communication, 
learning of tradition, arts, world views, 
ways of life, and background of Japan 
as a member of ASEAN +3. 
 
 

3(3-0-6) 
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เพ่ิมรายวิชา  2042117 
ชื่อรายวิชา  ภาษาและวัฒนธรรมเวยีดนาม                                            
คําอธิบายรายวิชา  

     ความรูและทักษะการใชภาษา
เวยีดนามเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน        
การเรยีนรูประเพณี ศิลปะ โลกทศัน      
วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวเวียดนาม      
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซยีน 
       Knowledge and skills in using 

basic Vietnamese for 

communication, learning of 

tradition, arts, world views, ways of 

life, and background of Vietnam as  

a member of ASEAN. 

3(3-0-6) 

  
เพ่ิมรายวิชา  2042118 
ชื่อรายวิชา   ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
คําอธิบายรายวิชา  

     ความรูและทักษะการใชภาษาลาว  
เพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน การเรยีนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและ   
ภูมิหลังของชาวลาว ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซยีน 
      Knowledge and skills in using 
basic Lao for communication, 
learning of tradition, arts, world 
views, ways of life, and background 
of Laos as a member of ASEAN. 

3(3-0-6) 

  
เพ่ิมรายวิชา  2042119 
ชื่อรายวิชา   ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                         
คําอธิบายรายวิชา  

     ความรูและทักษะการใชภาษาเขมร 
เพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน การเรยีนรู
ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน วิถีชีวิตและ   
ภูมิหลังของชาวกัมพูชา ในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซยีน 

3(3-0-6) 



157                                               มคอ.2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

        Knowledge and skills in using 
basic Khmer for communication, 
learning of tradition, arts, world 
views, ways of life, and background 
of Cambodia as a member of 
ASEAN. 
 

 

   
เพ่ิมรายวิชา  2044111 
ชื่อรายวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและ 
                ความเปนผูประกอบการ  
คําอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยการอาน
เอกสารจริงและการบรรยาย ในขณะที่
เรียนรูเก่ียวกับคําศัพททางธุรกิจ แนวคิด
และประเด็นตาง ๆ เชน ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับการเปนผูประกอบการโดย
การศึกษาจากความคิด ผลิตภัณฑและ
โอกาสตางๆ พรอมทั้งศึกษาการวจิัยตลาด
ขั้นพ้ืนฐาน การจัดทําแผนธรุกิจ และ
พ้ืนฐานการหาแหลงเงินทุน 
      Explore business English 
through authentic readings and 
lectures, while learning about 
business vocabulary, concepts, and 
issues such as an introduction to 
entrepreneurship by examining 
ideas, products, and opportunities, 
the basics of market research, a 
business plan composition, and 
basics for funding a business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมนอยกวา 

8 หนวยกิต 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมนอยกวา 

8 หนวยกิต 
1564801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

    รายวิชานี้ผูสอนจะจําลองสถานการณใน     
ที่ทํางานใหนักศึกษาไดเรยีนรูการทํางานและ
การพูดภาษาอังกฤษในสถานที่เหลานั้น เชน    
ในโรงแรม ภตัตาคาร บริษัทนําเทีย่ว หรือ
สถานีตํารวจ นักศึกษาจะตองออกไปฝกงาน 
ในสถานที่เหลานั้นของทองถ่ินที่มหาวิทยาลัย
ตั้งอยูในครึ่งท่ีสองของภาคเรียนนี ้

          This course gives variety 
situations for students to speak English 
and learn to work at work places such 
hotels, restaurants, tourist agencies, or 
police stations. Students have to go 
out of the class to practice working in 
those local working places in the 
second half of the semester. 

2 (90) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2044801   
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวชิา  เปน  การเตรียม
ฝกประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชา  เปน 

      จําลองสถานการณในที่ทํางาน      
การทํางานและการแกปญหาในการทํางาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการทํางาน
ในยุคสมัยใหม ผานเกณฑการทดสอบ
ความรูทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) กอนออก
ฝกประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

        Simulation through work 
situations, work and problem solving 
in workplace, personal 
developments, and work skills in 
the modern times, and passing 
TOEIC criteria before having a 
professional experience training in 
business English. 
 

2 (90) 

1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

      นักศึกษาออกไปฝกงานเปนเวลา 350 
ชั่วโมง ตามสถานที่ตางๆ ทั้งของเอกชน       
และของรัฐบาล ซึ่งเปนสถานที่จะไดสื่อสาร   
เปนภาษาอังกฤษและเรียนรูการทาํงานใน
สถานการณจริง 
     Students go out to work for 350 
hours at the private business or 
governmental work places where they 
have chances to communicate in 
English and learn how to work there. 

6 (450) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2044802 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวชิา  เปน การฝก
ประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา  เปน 

     การฝกประสบการณวิชาชีพใน
สถานการณจริง ฝกใชภาษาอังกฤษท้ัง       
4 ทักษะ เปนเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ      
ในสถานประกอบการตางๆ ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน สัมมนากอนและหลังการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ รายงานและ
นําเสนอการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
 
 
 

6 (450) 
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       Practical experiences in real life 

situations, practice in English 4 skills 
for 1 semester in various places of 
both government and private 
sectors, seminar before and after 
professional experience, and report 
and present experiences obtained 
from the training in different sectors. 
 

 

1564803  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                          

     ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจ
ศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติที่เกีย่วของ เทคนิค
ในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือนําไป
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชพีดานธุรกิจ 

     The study of principles, concepts 
and procedures of cooperative 
education and the related regulations, 
techniques of job application, 
fundamental knowledge of working in a 
workplace in order to develop oneself 
as the standard of profession in 
business.  
 

2 (90) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  เปน  2044803 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา  เปน  การเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คงเวลาเรียนไวดังเดิม   
เพ่ิมเตมิคําอธิบายรายวชิา 
      หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจ
ศึกษา กระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของกับสหกิจ
ศึกษา ทักษะตามมาตรฐานวิชาชพีของแต
ละสาขาวิชา เทคนิคการเลือกอาชีพ 
เทคนิคการสัมภาษณงาน เทคนิคการเขียน
รายงานและการนําเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การเตรียมตัวเปน
ผูประกอบการ วัฒนธรรมองคกร ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
และผานเกณฑการทดสอบความรูทาง
ภาษาอังกฤษ        
      Principles and concepts of 
cooperative education, process 
cooperative education, rules and 
regulations related to cooperative 
education, skills in accordance   
with professional standards of   
each area, career selection, job 
interview techniques, reporting and 
presentation techniques, personality 
development, preparation for being 
entrepreneurship, organizational 
culture, English communication 
skills for work, and pass TOEIC 
criteria. 

2 (90) 
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1564804  สหกิจศึกษา 

          การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปน
พนักงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 
สัปดาหตอเน่ือง นักศึกษาจะตองผานการอบรม
การเตรียมความพรอมกอนไปปฏบิัติงานสหกิจ
ศึกษา ตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษาและนําเสนอผลงานในการสัมมนา
ระหวางนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา และ
อาจารยนิเทศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แลว 

          The practical work experience 
in a workplace in which the work is 
related to the major field of study of 
the students which the duration is 
not less than 16 weeks continuously; 
students are required to pass the 
preparation session prior to their 
placement in a selected workplace. 
After the working of cooperative 
education, students are required to 
submit a report of their work study 
placement education and give a  
preparation in a seminar in the 
presentation of their classmates and 
academic advisors at the end of the 
course. 

6 (450) เปลี่ยนรหัสวิชา  เปน  2044804 
เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา  เปน  สหกิจศึกษา
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน เปน  6(450) 
เพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชา  เปน  

      การปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปน
พนักงาน ณ สถานประกอบการหรือ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห มีขั้นตอน
การสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมาย
ภาระงานที่ชัดเจนแนนอน มีการนําความรูท่ี
ไดมาบูรณาการเพื่อประยุกตใชกับงานที่ทํา 
มีการรวมมือกับสถานประกอบการในการ
พัฒนาวิชาชีพที่เก่ียวของ จัดทํารายงานและ
นําเสนอผลจากการปฏิบัติงาน 

       Full time employment as an 
employee at the workplace, or both 
public and private sectors for a 
period of not less than 16 weeks, 
steps of job application and 
selection process, clear task 
assignment, knowledge integrated  
to apply to the assigned work,  
cooperate with the relevant 
professional development 
organizations, report and present 
work performance. 
 

6(450) 


