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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส             : 25471791100293
ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Business English

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

3. วิชาเอก
- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
    5.2 ภาษาที่ใช้ 

        การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งท่ีเป็น 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเข้าศึกษา 

       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที่ 8 /2563 เมื่อวันที่ 24  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและธุรกิจ
ส่วนตัว  โดยท างานในต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น  

8.1 พนักงานในองค์กรหรือบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจการบิน บริษัท 
น าเที่ยว บริษัทน าเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ 

8.2 นักแปลเอกสาร และล่าม 
8.3 นักประชาสัมพันธ์ 
8.4 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
8.5 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
8.6 ครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน 
8.7 อาชีพอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี 
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9. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวปิ่นปินัทธ์  ลีลาอัมพรสิน 17099001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 

2554 
2549 

2 นางสาวแสงดาว   ถิ่นหารวงษ์ 57707000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (สารสนเทศทัว่ไป) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบนัราชภัฏเพชรบุรี 

2552 
2547 
2547 

3 นางจิราพร เพลทิโคซา 14110000XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี

2561 

2555 

4 นายวชัระ  เย็นเปรม 37601002XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษาและ
ธุรกิจ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

2552 

2551 
2549 

5 นางสาวศุภมาส เกตุเต็ม    37001011XXXXX อาจารย ์ Cert. in Content and Language 
Integrated Learning 
Cert. in Oral Communication 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

RELC, Singapore 

RELC, Singapore 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถาบนัราชภัฏนครปฐม 

2557 

2557 
2550 

2542 

3 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ให้ความส าคัญกับการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการท าการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และธุรกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคปัจจุบัน 
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษธุรกิจซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือการค้าขายและการให้บริการในระดับสากล ดังนั้นการวางแผนพัฒนาหลักสูตรต้องท าให้
ผู้เรียนมีความพร้อมและทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
      11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการพัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการท า
ข้อตกลงระหว่างประเทศในหลายด้าน ประกอบกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศภูมิภาคอาเซียนดังที่พบเห็นในวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเน้นให้ความส าคัญ
ต่อความร่วมมือในด้านวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีแนวโน้มในการให้ความส าคัญมากขึ้นต่อสภาวะแวดล้อมของสังคมโลกที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการให้คนเป็นศูนย์กลางของการด า เนินงานของภาครัฐ ตลอดจนการให้
ความส าคัญต่อการรณรงค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตาประชาคมโลก ด้วยเหตุดังกล่าว 
ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ภาษาอังกฤษจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น ามาซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกันในด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ อีกท้ังสภาพสังคมในปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาจึงจ าเป็นต้องมีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ นอกจากนี้สังคมในปัจจุบันต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรม

 นอกจากสถานการณ์และความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจยังได้มีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (stakeholders) ต่อหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 72 คน เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือน าผลการส ารวจ
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการส ารวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความส าคัญต่อประเด็นต่าง ๆ ในหลักสูตร ฯ ดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.67 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.55

การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.46 ความมีวินัย ร้อยละ 4.45 และความอดทน ร้อยละ 4.43 
2) ด้านความรู้ ได้แก่ มีความรู้ค าศัพท์ ส านวน และข้อความภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ ร้อยละ 4.72

มีความรู้ทางการพูดและน าเสนอต่าง ๆ ในทางธุรกิจ ร้อยละ 4.71 มีความรู้ทางด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและท างาน ร้อยละ 4.69 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 4.54 มีความ
เข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับมอบหมายงาน ร้อยละ 4.47 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.45 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านธุรกิจพ้ืนฐานในภาพรวม ร้อยละ 
4.42 มีความรู้ทางด้านการอ่านเพ่ือการสื่อสารทั้งทั่วไปและทางธุรกิจ ร้อยละ 4.41 มีความรู้ในการศึกษาและ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.40 และมีความรู้ทางไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ร้อยละ 4.25 

3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงานเป็นระบบ ร้อย
ละ 4.66 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.61 มีความสามารถในการ
น าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 4.54 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผล
งานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 4.49 และมีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 
4.33 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ มีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับคนและระบบการท างาน ร้อยละ 4.68 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ร้อยละ 4.63 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 4.46 มีทักษะภาวะผู้น า
และความสามารถในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 4.45 และมีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจ ร้อยละ 4.33 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 4.77 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.71 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล ร้อยละ  4.35 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร้อยละ 4.32 และความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ร้อยละ 4.25 

นอกจากนั้น จากการส ารวจดังกล่าวยังได้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรฯ 
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้  

1. ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน 

2. ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการให้บริการทางธุรกิจ
โดยเน้นที่การฝึกทักษะและปฏิบัติ 

3. ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่ 3
4. ต้องการให้บัณฑิตมีทักษะในการคิด การตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ต้องการให้เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ และการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

                 เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสร้าง
หลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ หลักสูตรเน้นแนวทางในการที่จะให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานของทั้งภาครัฐ เอกชน และมีแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่
หลากหลายเพื่อเป็นการขยายช่องทางการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ทีจ่ าเป็นต่อ
การติดต่อสื่อสารและการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน มีภาวะผู้น าและทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มี
ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียน
กับชีวิตจริงได้ อีกท้ังยังสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและด ารงชีวิตในสังคมได้ 
       12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
               ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยว และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงต้องผลิตบัณฑิตที่มี
บุคลิกภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ต้องการของสังคมไทยและสังคมโลก ต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพก าลัง
เชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้น าเชิงวิชาการและ
การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

            13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์  

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  

13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

             13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชา นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

       13.3 การบริหารจัดการ 
               บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
“คุณธรรมน ำควำมรู้ มุ่งสู่สำกล” 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มุ่งเน้นเรื่องกำรเสริมสร้ำงและ

พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร เพ่ือยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของ
ประเทศ สร้ำงรำยได้และกระจำยรำยได้สู่คนในชุมชนอย่ำงทั่วถึง อันจะน ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจ
ในภำพรวมและเศรษฐกิจฐำนรำกตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นกำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร เช่น ธุรกิจกำรค้ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
และธุรกิจกำรให้บริกำรห้องพักและกำรท่องเที่ยว ที่ถือเป็นกลุ่มธุรกิจสินค้ำและบริกำรส ำคัญที่สร้ำงผลก ำไร
มหำศำลให้กับผู้ประกอบกำรและรำยได้ของประเทศในปัจจุบัน ดังนั้น กำรด ำเนินกำรให้บรรลุผลตำมแผน
ดังกล่ำว องค์กรและหน่วยงำนทุกภำคส่วนในประเทศโดยเฉพำะสถำบันด้ำนกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของผู้ประกอบกำรและแรงงำนในอนำคตให้มีคุณภำพระดับสำกลเพ่ือรองรับ
กำรประกอบธุรกิจและกำรให้บริกำรส ำหรับกลุ่มลูกค้ำและผู้ใช้บริกำรทั่วโลกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในโลกปัจจุบัน ธุรกิจถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำสังคมและควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศที่มี
ส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ให้ประชำกรและช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีควำมมั่นคง เกิดกำรกระจำย
รำยได้ท ำให้ประชำกรมีฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยให้ประชำกรมีมำตรฐำนกำรครองชีพที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้ เนื่องจำกธุรกิจท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนจ ำนวนมหำศำลอันจะส่งผลให้ให้รำยได้ของประชำกรและประเทศ
เพ่ิมขึ้นด้วย นอกจำกนั้น ธุรกิจยังท ำให้เกิดแข่งขันทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ เพ่ือกำรค้ำขำยและ
กำรให้บริกำรที่ตอบสนองลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรให้ได้มำกท่ีสุด อนึ่ง กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำฐำนควำมรู้ควบคู่กับกำรใช้นวัตกรรม
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนั้น กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วและก้ำวทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้นั้น ทรัพยำกรมนุษย์ในประเทศจะต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำอำชีพของ
ตน รวมทั้งต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพอย่ำง
เชี่ยวชำญ ซึ่งปัจจุบัน ภำษำอังกฤษมีสถำนะเป็น “ภำษำสำกล” (International Language) นอกจำกนี้ กำรมี
ทักษะด้ำนภำษำที่ 3 นั้นยังถือเป็นข้อได้เปรียบทำงด้ำนกำรแข่งขันทำงธุรกิจในระดับสำกลอีกด้วย ควำม
ต้องกำรแรงงำนและผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ในระดับปฏิบัติงำน
ได้จนถึงระดับคล่องแคล่วมีเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต   
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ดังนั้น สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องเร่งผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนธุรกิจ
ที่หลำกหลำยและมีทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนทำงธุรกิจประเภทต่ำง ๆ 
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรและแรงงำนธุรกิจที่มีควำมพร้อมต่อกำรค้ำขำยและกำรให้บริกำรกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วโลกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ มีควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 เพ่ือกำรสื่อสำรและกำรประกอบอำชีพด้ำนธุรกิจ และมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่ 3 ในกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพทำงธุรกิจที่หลำกหลำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สำมำรถสื่อสำร
และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มุ่งเน้นในกำรเป็นนักวิชำชีพธุรกิจที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบอำชีพด้ำนธุรกิจ มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 เพ่ือกำร
สื่อสำรเชิงธุรกิจทั้งด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ตลอดจนมีควำมรู้พ้ืนฐำนวิชำชีพธุรกิจ ทักษะ
กำรด ำเนินงำนวิจัย และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ บัณฑิตเหล่ำนี้จะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและประเทศและตอบสนองตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 - 2565) แผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันตก และแผนยุทธศำสตร์จังหวั ด
เพชรบุรี  
    3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
          3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
                  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส ำคัญดังนี้ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรอบรู้ทำงด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 โดยครอบคลุมกำรใช้
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทุกทักษะทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ในงำนธุรกิจและหลักกำรกำร
ด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ สำมำรถน ำหลักกำรเหล่ำนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจได้ พร้อมที่จะประกอบอำชีพ
ในหน่วยงำนต่ำง ๆ หรือประกอบอำชีพอิสระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะและควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถ
พัฒนำตนเองทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

5) เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำนได้ 
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 3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
  3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
   1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ap) 
     Sub PLO A1 สำมำรถอธิบำยหลักกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ U 

B1 สำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรภำระงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ Ap 
C1 สำมำรถด ำเนินงำนที่ได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ Ap 

PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (E) 
     Sub PLO A2 สำมำรถระบุช่องทำงกำรสืบค้นข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงถูกต้อง R, U 

B2 สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ Ap 
C2 สำมำรถประเมินผลแหล่งสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้ด้วยตนเองที่น่ำเชื่อถือได้ E 

PLO3 สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน (C)   
     Sub PLO A3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรในกำรปฏิบัติงำนได้ Ap 

B3 สำมำรถประเมินประสิทธิภำพของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ได ้E 

C3 สำมำรถเผยแพร่ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำนสู่สำธำรณะโดยกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้ C 

 
2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO4 จับใจความส าคัญของข้อมูลภาษาอังกฤษจากการฟังได้ (U) 
     Sub PLO A4 สำมำรถบอกควำมหมำยของค ำศัพท์และรำยละเอียดของภำษำอังกฤษทีไ่ด้รับ

จำกกำรฟังได้  R, U 
B4 สำมำรถระบุใจควำมส ำคัญของข้อมูลหรือเนื้อหำภำษำอังกฤษท่ีได้รับจำกกำร

ฟังได ้ U 
C4 สำมำรถตอบสนองต่อใจควำมและประเด็นส ำคัญของภำษำอังกฤษที่ได้รับจำก

กำรฟังได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม U 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO5 จับใจความส าคัญของข้อมูลภาษาอังกฤษจากการอ่านได้ (U) 

 Sub PLO A5 สำมำรถบอกควำมหมำยของค ำศัพท์และรำยละเอียดของภำษำอังกฤษที่ได้รับ
จำกกำรอ่ำนได ้ R, U 

B5 สำมำรถระบุใจควำมส ำคัญของข้อมูลหรือเนื้อหำภำษำอังกฤษท่ีได้รับจำกกำร
อ่ำนได้ U 

C5 สำมำรถตอบสนองต่อใจควำมและประเด็นส ำคัญของภำษำอังกฤษที่ได้รับจำก
กำรอ่ำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม U 

PLO6 พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ (Ap) 
 Sub PLO A6 สำมำรถพูดออกเสียงภำษำอังกฤษได้อย่ำงชัดเจนและคล่องแคล่วตำมหลัก

สัทศำสตร์ (Phonetics) U 
B6 สำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ U 
C6 สำมำรถพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในโอกำสและสถำนกำรณ์ท่ีหลำกหลำย

ได้ Ap  
PLO7 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (Ap) 
     Sub PLO A7 สำมำรถอธิบำยลักษณะและโครงสร้ำงกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเขียน

ข้อควำมในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ U 
B7 สำมำรถเลือกใช้ค ำศัพท์ ส ำนวน และไวยำกรณ์ของภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเขียน

ข้อควำมได้ U 
C7 สำมำรถเขียนข้อควำมภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและตอบสนองต่อ

สถำนกำรณ์ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม Ap 
PLO8 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจได้ (C) 
     Sub PLO A8 สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและรำยละเอียดของข้อควำมภำษำอังกฤษที่

เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรด้ำนธุรกิจได้ U 
B8 สำมำรถระบุสำระส ำคัญของข้อมูลภำษำอังกฤษในเอกสำรหรือกำรสนทนำด้ำน

ธุรกิจได้ An 
C8 สำมำรถพูดและเขียนข้อควำมภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนธุรกิจในโอกำส

และสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยได้ C 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO9 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการด้านธุรกิจ (C) 
     Sub PLO A9 อธิบำยรูปแบบกำรใช้ค ำศัพท์ ส ำนวนและประโยคภำษำอังกฤษเพ่ือกำร

ให้บริกำรในวิชำชีพธุรกิจได้  U 
B9 สำมำรถโฆษณำและน ำเสนอสินค้ำหรือบริกำรเป็นภำษำอังกฤษได้  Ap  
C9 สำมำรถจ ำลองสถำนกำรณ์กำรให้บริกำรด้ำนธุรกิจโดยใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำง

ถูกต้องและเหมำะสม C 
PLO10 ใช้ความรู้พื้นฐานในการวางแผนด าเนินงานดา้นธุรกิจ (Ap) 

 Sub PLO A10 สำมำรถอธิบำยหลักกำรเบื้องต้นทำงกำรจัดกำรทำงธุรกิจ R, U 
B10 สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจเบื้องต้นและกำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจ

ได้ Ap
C10 สำมำรถใช้เครื่องมือช่วยบนเว็บส ำหรับกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) Ap 

PLO11 ใช้ภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและด้านธุรกิจได้ (AP) 
Sub PLO A11 สำมำรถบอกควำมหมำยของค ำศัพท์ ส ำนวนและข้อควำมภำษำที่ 3 จำกกำรอ่ำนและ

กำรฟังได ้R, U 
B11 สำมำรถพูดและเขียนภำษำที่ 3 เพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้ AP 
C11 สำมำรถใช้ภำษำที่ 3 เพ่ือกำรให้บริกำรด้ำนธุรกิจระดับเบื้องต้นได้ AP 

3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(Bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ    

PLO3 สื่อสำรโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรปฏิบัติงำน   

PLO4 จับใจควำมส ำคัญของข้อมูลภำษำอังกฤษจำกกำรฟัง
ได้   

PLO5 จับใจควำมส ำคัญของข้อมูลภำษำอังกฤษจำกกำรอ่ำน
ได้   
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(Bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO6 พูดภำษำอังกฤษได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมต่อ
สถำนกำรณ์ 

      

PLO7 เขียนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ  ได้       
PLO8 ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจได้       
PLO9 ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรให้บริกำรด้ำนธุรกิจ       
PLO10 ใช้ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ       
PLO11 ใช้ภำษำที่ 3 เพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันและด้ำน

ธุรกิจได้        

 

  3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีควำมรอบรู้ทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 โดยครอบคลุมกำรใช้
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทุก
ทักษะทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน 

 

          

2. เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น
ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ในงำนธุรกิจและ
หลักกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ สำมำรถน ำ
หลักกำรเหล่ำนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจได้ พร้อมที่จะประกอบอำชีพในหน่วยงำน
ต่ำง ๆ หรือประกอบอำชีพอิสระได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

  

  

      

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สำธำรณะและควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

 
  

  
      

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติ งำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม 
สำมำรถพัฒนำตนเองทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 
   

 

      



13 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำนได้ 

 

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์  เพ่ือระบุกำรมีควำมสัมพันธ์ 

4. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 1 ปี 
ต ำ ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

- ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตร 

- ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสูตรในระยะ 1 ปี 

- ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนใน
หลักสูตรให้สอดคล้อง
ข้อเสนอแนะของกำรประเมินผล
หลักสูตร

- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

- เอกสำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตรในระยะ 
1 ปี 

-  เอกสำรหลักสูตรที่ผ่ำนกำร
ปรับปรุง 

พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ
ธุรกิจเพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เ รี ย น ก ำ ร ส อ น แ ล ะ ก ำ ร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร 

- สนับสนุนบุคลำกรให้ เข้ำร่วม
ประชุมทำงวิชำกำร/สัมมนำ/
อบรม 

- สนับสนุนบุคลำกรให้ท ำผลงำน
ท ำ ง วิ ช ำ ก ำ ร  เ ช่ น  เ อ ก ส ำ ร
ประกอบกำรสอน ต ำรำ หนังสือ 
งำนวิจัยฯลฯ 

- จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมทำง
วิชำกำร/สัมมนำ/อบรม 

- เอกสำรประกอบกำรสอน หนังสือ 
ต ำรำ วิจัยฯลฯ 

ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร 
ป ร ะกอบด้ ว ย  ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต 
อำจำรย์  นักศึกษำ ศิษย์ เก่ำ 
และสถำนประกอบกำรทั้ ง
ภำครัฐภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

- วิ เครำะห์ผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหนัก
สูตร เพ่ือออกแบบหลักสูตรให้
ต ร ง กั บ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำย 

- รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรใช้บัณฑิตสำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
         ไม่มี 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
                     ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม     

2) การส าเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

 (ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 

          2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2.2.2 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกต่างกัน และยังไม่สามารถใช้ 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
2.3.2 นักศึกษาบางคนขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 
     2.3.3 นักศึกษาบางคนมีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพไม่สอดคล้องกับงานในวิชาชีพ 

2.3.4 นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดอบรมและทดสอบความสามารถทางภาษา จัดหลักสูตรสอนเสริม โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มี

ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับผู้เรียน 
2.4.2 มีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษา 
2.4.3 มีการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 0 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 0 0 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 0 0 0 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 

960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 24,000 48,000 72,000 96,000 120,000 
รวมรายรับ 984,000 1,968,000 2,952,000 3,936,000 4,920,000 

     
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ 

เงินเดือน 2,222,000 2,333,000 2,449,600 2,572,000 2,700,600 
ค่าตอบแทน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
ค่าใช้สอย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ค่าวัสดุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
รายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 

รวม (ก) 2,247,000 2,358,000 2,474,600 2,597,000 2,725,600 
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ค่าท่ีดิน - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
รวม (ก) + (ข) 2,257,000 2,368,000 2,484,600 2,607,000 2,735,600 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 200 
ยอดรวม 56,425 29,600 20,705 16,294 13,678 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้ (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน  27,340 บาท/คน/ปี) 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

หมายเหตุ   1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
     2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว

ปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
      เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    121  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121  หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 ข . หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                         ไม่น้อยกว่า        39           หน่วยกิต 
    1.1 วิชาเอกบังคับด้านหลักภาษา        ไม่น้อยกว่า   33              หน่วยกิต 
    1.2 วิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ ไม่น้อยกว่า    6              หน่วยกิต 
                   2. กลุ่มวิชาเอกเลือก                        ไม่น้อยกว่า   24              หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาที่ 3 ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
     4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                       7              หน่วยกิต 

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
                      และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 



18 
 
       2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                     เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพน้ัน 
                  3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

  4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
CEFR ที่ระดับ A2 และ 

     รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

    รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

    รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมี
แนวทางการจั ดการ เรี ยนการสอนโดยใ ช้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL)  
โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดช่ัวโมงการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้ระบบออนไลน์  
สื่อออนไลน์ และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ดังนี ้

3 (1-2-6) หมายถึง 3 หน่วยกิต  
  1 ชั่วโมงบรรยาย = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
  1-2 ชั่วโมงปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
  6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห ์

 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป    3 (1-2-6) 

English in General Situations 
2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ    3 (1-2-6) 
  English in Workplace 
2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (1-2-6) 

   Thai for Communication  
2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 
    Thai for Specific Purposes 
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รหัสวิชา      ชื่อวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์ 3 (1-2-6) 

Thai for Critical thinking 

หมายเหตุ 

1) กลุ่ มวิ ชาภาษาและการสื่ อสาร ให้นั กศึ กษาเลือก เรี ยนภาษาอั งกฤษไม่น้ อยกว่ า  9 หน่ วยกิต

และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารเป็นไปตาม

เงื่อนไขของวิชาชีพน้ัน ๆ 

3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร

4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ใหม้ีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานCEFR ที่

ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนดปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based 

Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดช่ัวโมงการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน

ระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรอื่นๆที่ใช้

แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

 1 บรรยาย/ทฤษฏี    =  15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้

มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     

 1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัต ิ =  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและ

ให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัต ิ  

จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกนัจะเปน็ 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
 Recreation in Daily Life 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต   3 (1-2-6) 
  Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
  Communication Psychology 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
  King Wisdom for Local Development 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ   3(1-2-6) 

Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน    3 (1-2-6) 
    Thai Society and the Current ASEAN Community 
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง     3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 (1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    3 (1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
  Economics in Daily Life 
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่     3 (1-2-6) 

Modern Entrepreneur 
3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม    3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    3 (1-2-6) 
  Basic E-Commerce 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3 (1-2-6) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ     3 (1–2–6) 
    Sports for Health Development 
4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3 (1-2-6) 
    World, Science and Technology 
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว     3 (1-2-6) 
    Environment and Green Technology 
4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 
4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ     3 (1-2-6) 
    Mathematics for Business 
4430120 การคิดและการตัดสินใจ     3 (1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 
4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ     3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ      3 (1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 
6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร     3 (1-2-6) 
    Conscious mind and Traffic Discipline 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด          3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ           3 (1-2-6) 
  Life and Health 

 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า       85   หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                            39    หน่วยกิต 

 1.1 วิชาเอกบังคับด้านหลักภาษา  ไม่น้อยกว่า                    33    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1551103 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ             3 (1–2–6) 
English Grammar  

1551205 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3 (1–2–6) 
Listening and Speaking in Business English 1     

1551206 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   3 (1–2–6) 
Listening and Speaking in Business English 2  

1551306 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป    3 (1–2–6) 
Reading for General Purposes 

1551404 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ     3 (1–2–6) 
English Linguistics  

1553307 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ    3 (1–2–6) 
   Business English Reading  
1553308 การเขียนเพ่ืองานธุรกิจ     3 (1–2–6) 
  Business Writing  

1553606 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานด้านธุรกิจ   3 (1-2-6) 
English for Presentation in Business 

1553614 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยเทคโนโลยี  3 (1-2-6) 
  Business Communication with Technology 
1554625 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรอง    3 (1-2-6) 
  English for Negotiation 



23 
 

 
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1554803 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา    3 (2-2-5) 
Introduction to Language Research 

 
1.2 วิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1553619 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่                                   3(1-2-6) 
           Modern Business Management 

1553620 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล     3(1-2-6) 
Digital Business for Entrepreneurs  

         
           2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                              ไม่น้อยกว่า       24     หน่วยกิต                                          

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1552607 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว    3 (1-2-6) 
  English for Tourism Business 

1552608  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและการโรงแรม  3 (1-2-6) 
  English for Hospitality and Hotel  
1552609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์   3 (1-2-6) 

English for Public Relations  
1553503  การแปลเพ่ืองานธุรกิจ      3 (1-2-6) 

Translation for Business 

1553504 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน    3 (1-2-6) 
  Translation in Mass Media  
1552610 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม   3 (1-2-6) 
  English for Food and Beverage Business 
1553611 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ    3 (1-2-6) 
  English for Entrepreneurship 
1553612   ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและโฆษณา   3 (1-2-6) 
  English for Marketing and Advertising 
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  รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1553613 ภาษาอังกฤษเพ่ือการธนาคาร    3 (1-2-6) 
  English for Banking  

1553615 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์     3 (1-2-6) 
  English for Tour Guide  
1553616 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3 (1-2-6) 
    English for E - Commerce 
1553617  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจด้านสุขภาพ    3 (1-2-6) 

English for Health Business  
1553618   ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม   3 (1-2-6) 

English for Industrial Careers  
1554621  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน    3 (1-2-6) 

English for Airline Business  
1554622 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน  3 (1-2-6) 

English for Secretaries and Office 
1554623 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ   3 (1-2-6) 

English for International Business  
1554624 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติกส์    3 (1-2-6) 
    English for Logistics 
 

           3) กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาที่ 3                             ไม่น้อยกว่า       15     หน่วยกิต                                          

รหัสวิชา ชือ่วิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1561105 ภาษาญี่ปุ่น 1       3 (1-2-6) 
Japanese 1 

1561106 ภาษาญี่ปุ่น 2      3 (1-2-6) 
Japanese 2 

1562107 ภาษาญี่ปุ่น 3       3 (1-2-6) 
Japanese 3 

1562108 ภาษาญี่ปุ่น 4       3 (1-2-6) 
Japanese 4 

1563602 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท างาน     3 (1-2-6) 
Japanese for Work 

1563603 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ    3 (1-2-6) 
Japanese for Business Communication  
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  รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1570101 ภาษาจีนระดับต้น 1      3 (1-2-6) 

Elementary Chinese 1 
1570102 ภาษาจีนระดับต้น 2     3 (1-2-6) 

Elementary Chinese 2 
1570103 ภาษาจีนระดับต้น 3      3 (1-2-6) 

Elementary Chinese 3 
1570104 ภาษาจีนระดับต้น 4      3 (1-2-6) 

Elementary Chinese 4 
1573601 ภาษาจีนเพ่ือการท างาน      3 (1-2-6) 

Chinese for Work 
1573602 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ     3 (1-2-6) 

Chinese for Business Communication  
1661101 ภาษาเกาหลี 1      3 (1-2-6) 

Korean 1 
1661102 ภาษาเกาหลี 2      3 (1-2-6) 

Korean 2 
1662103 ภาษาเกาหลี 3      3 (1-2-6) 

Korean 3 
1662104 ภาษาเกาหลี 4       3 (1-2-6) 

Korean 4 
1663601 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท างาน    3 (1-2-6) 

Korean for Work 
1663602  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   3 (1-2-6) 

Korean for Business Communication  
 

หมายเหตุ 
1) กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาที่ 3 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือ

ภาษาเกาหลีเพียง 1 กลุ่มวิชา  

           3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                      7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา        ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1554702 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1 (60) 

Preparation for Work Experience  
1554703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                     6 (560) 

Work Experience  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  - - - 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกบังคับ 1551103 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกบังคับ 1551205 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 1 
3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกบังคับ 1551306 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก 
ภาษาท่ี 3 

1561105 
1570101 
1661101 

ภาษาญี่ปุ่น 1 หรือ 
ภาษาจีนระดับต้น 1 หรือ 
ภาษาเกาหลี 1 

3 1 2 6 

  รวม 18 6 12 36 
 
 

               ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า  18 

 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า  18 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกบังคับ 1551206 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกบังคับ 1551404 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก 
ภาษาท่ี 3 

1561106 
1570102 
1661102 

ภาษาญี่ปุ่น 2 หรือ 
ภาษาจีนระดับต้น 2 หรือ 
ภาษาเกาหลี 2 

3 1 2 6 

  รวม 18 6 12 36 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก 
ภาษาท่ี 3 

1562107 
1570103
1662103 

ภาษาญี่ปุ่น 3 หรือ 
ภาษาจีนระดับต้น 3หรือ 
ภาษาเกาหลี 3 

3 1 2 6 

  รวม 18 6 12 36 
 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก 
ภาษาท่ี 3 

1562108 
1570104 
1662104 

ภาษาญี่ปุ่น 4 หรือ 
ภาษาจีนระดับต้น 4 หรือ 
ภาษาเกาหลี 4 

3 1 2 6 

วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี 3 1 2 6 
  รวม 18 6 12 36 

           
                ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
ด้านธุรกิจ 

1553619 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกบังคับ 1553307 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกบังคับ 1553614 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก 
ภาษาท่ี 3 

1563602 
1573601 
1663601 

1563603 
1573602 
1663602 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท างาน / 
ภาษาจีนเพ่ือการท างาน/ 
ภาษาเกาหลีเพ่ือการท างาน/ 

        หรือ 
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ/ 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ/ 
ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารทางธรุกิจ 

3 1 2 6 

รวม 15 5 10 30 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอกบังคับ
ด้านธุรกิจ 

1553620 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกบังคับ 1553606 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอ
งานด้านธุรกิจ   

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกบังคับ 1553308 การเขียนเพ่ืองานธุรกิจ 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก 3 1 2 6 
วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี  3 1 2 6 

รวม 15 5 10 30 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอกบังคับ 1554803 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา 3 2 2 5 
หมวดวิชาเอกบังคับ 1554625 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจา

ต่อรอง 
3 1 2 6 

หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอกเลือก ----------- วิชาเอกเลือก   3 1 2 6 
หมวดวิชาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ 

1554702 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1 0 30 0 

  รวม 13 5 38 23 
                               

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 13 
 
 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

1554703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 0 560 0 

  รวม 6 0 560 0 
                                 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา

จาก 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 

1 
(วุฒิตรง)

นางสาวปิ่นปินัทธ์  ลีลาอัมพรสิน 17099001XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

2554 

2549 

30 30 30 30 

2 
(วุฒิตรง)

นางสาวแสงดาว   ถิ่นหารวงษ์ 57707000XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ (สารสนเทศทั่วไป) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรี 

2552 

2547 

2547 

30 30 30 30 

30 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา

จาก 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 

3 
(วุฒิตรง)

นางจิราพร เพลทิโคซา 14110000XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุดรธานี 

2561 

2555 

30 30 30 30 

4 
(วุฒิ

สัมพันธ์)

นายวัชระ  เย็นเปรม 37601002XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (การแปลเพื่อ
การศึกษาและธุรกิจ) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสนุันทา 

2552 

2551 

2549 

24 24 24 24 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา

จาก 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 

5 
(วุฒิ

สัมพันธ์)

นางสาวศุภมาส เกตุเต็ม    37001011XXXXX อาจารย ์ Cert. in Content and 
Language Integrated Learning 
Cert. in Oral Communication 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

RELC, 
Singapore 
RELC, 
Singapore 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
สถาบนัราชภัฏ
นครปฐม 

2557 

2557 

2550 

2542 

30 30 30 30 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 32 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล* 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/ปกีารศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิน่ปนิัทธ ์ ลลีาอัมพรสนิ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2554 
2549 

30 30 30 30 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์สงดาว  ถิ่นหารวงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (สารสนเทศทั่วไป) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2552 
2547 
2547 

30 30 30 30 

3 อาจารย์จิราพร เพลทโิคซา อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

2561 

2555 

30 30 30 30 

4 อาจารย์วัชระ   เยน็เปรม อาจารย ์ ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษา
และธุรกิจ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

2552 

2551 
2549 

24 24 24 24 

33 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

5 อาจารย์ศุภมาส  เกตุเต็ม    อาจารย ์ Cert. in Content and Language 
Integrated Learning 
Cert. in Oral Communication 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

RELC, Singapore 

RELC, Singapore 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถาบันราชภัฎนครปฐม 

2557 

2557 
2550 

2542 

30 30 30 30 

34 
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3.2.3  อาจารย์ประจ า 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

1 นางตรนีุช สนุทรวิภาต อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
         ภาษาตา่งประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2547 

2543 

30 30 30 30 

2 นางสาวทพิย์ธิดา บุตรฉุย       อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์
         เฉพาะ) 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2550 

2542 

30 30 30 30 

3 นายสทุัศน์ นาคจัน่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.  (Reading) 
Diploma (Applied Linguistics) 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับ 2  

University of North Texas 
Northern Territory 
University, Australia 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2545 
2536 

2527 
2523 

30 30 30 30 

4 นายพิศาล  ปานแก้ว อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
         ภาษาตา่งประเทศ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2551 

2547 

24 24 24 24 

5 นางสาวตรีศริินทร์   เฉลิมกิต ิ อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี) 
อ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556
2550 

30 30 30 30 

35 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

6 นางสาวอัญชนา พานิช 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

ปร.ด ) .การบริหารการศึกษา (  
Cert. in ESL  
ศศ .ม.  (ภาษาศาสตร)์    
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
Douglas College, Canada 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2550 
2541 
2537 
2529 

24 24 24 24 

7 นางสริตา บวัเขียว รองศาสตราจารย ์ ศษ.ด. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
Cert. in ESL  
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
Douglas Collage, Canada  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 
2536 
2527 
2523 

24 24 24 24 

8 นางสาวศิริกุล  ศรีโตกลิน่ อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
        ภาษาตา่งประเทศ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
Cert. in ESL  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
Douglas Collage, Canada 

2549 
 

2544 
2543 

30 30 30 30 

9 นางสาวณัฐสุดา สัตยาบรรพ อาจารย ์ Ph.D. (English Literature) 
M.Sc. (English Literature) 
อ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ) 

University of Edinburgh, Scotland 
University of Edinburgh, Scotland 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2559 
2555 
2553 

30 30 30 30 

10 นายมัฆวาน  นาคจัน่ อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ 
        ภาษาตา่งประเทศ) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2555 
 

2550 

30 30 30 30 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

11 นางสาวกมลทิพย์ พลบุตร รองศาสตราจารย ์ Ph.d. (Second Language 
        Acquisition and Teaching) 
M.A. (Teaching Japanese as a  
        Foreign Language) 
ศศ.บ. (ภาษาญีปุ่่น) 

University of Arizona, USA. 

Tsukuba University, Japan 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 

2541 

2537 

30 30 30 30 

12 นางสาวปิยพร ฉายา อาจารย ์ M.A. (Teaching and Learning in 
       Media Literacy) 
ค.บ. (นาฏศิลป์การละคร) 

Washington State University 

มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 

2551 

2546 

30 30 30 30 

13 นางกรรณิการ์  ตาละลักษมณ ์ อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ    
        ภาษาตา่งประเทศ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถาบนัราชภัฏเพชรบุรี 

2553 

2546 

30 30 30 30 

14 นางสาวทัศนพรรณ    ไพศาลนนัทน ์ อาจารย ์ ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)  
       (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน 
        ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
อ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2562 

2553 

2541 

24 24 24 24 

15 นางสาวธิดา  รุ่งธีระ อาจารย ์ ศศ.ม. (เกาหลีศึกษา) 
        หลักสูตรนานาชาต ิ
ศศ.บ. (ภาษาเกาหล)ี  
        (วิชาโทภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยับูรพา 

2554 

2552 

30 30 30 30 

37 
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ล า 
ดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

16 นายศรัณย์ ตรีคุณ อาจารย ์
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร)์  
         เกียรตินิยมอันดับ1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2563 
2556 
2554 

30 30 30 30 
 
 

17 Mr. William Booth 
 

อาจารย ์ A.A. (Accounting) 
 
M.A. (History) 
B.A. (History) 

Chippewa Valley Technical 
College, Wisconsin State  
University of New York 
The Citadel 

2527 
 
2520 
2516 

30 30 30 30 

18 Mr. Wouter Hans Hessel 
Van Dijk 

อาจารย ์ Postgraduate Certificate in 
Education 
 
M.A. (Economics)                    

The University of 
Nottingham, Nottingham 
England, UK 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

2559 
 
 

2543 

30 30 30 30 

19 Mr. Stephen B. Davis อาจารย ์ B.S. (Business) Miami University, USA 2548 30 30 30 30 

20 Mr. Colin Avard Spinney อาจารย ์ M.A. Philosophy 
B.A. (Philosophy and English) 

Brock University  
Mount Allison University  

2558
2547 

 

30 30 30 30 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัทที่ท าธุรกิจน าเข้า ส่งออกและการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ  สถาบันการแปล บริษัทสายการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม ธนาคาร ศูนย์
การประชุม และสถานประกอบการอ่ืน ๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 

2) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมาก
ยิ่งขึ้น 

3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้ ด้วย
ตนเอง 

4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้น าใน
การท างาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

5) สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับ
ระดับการท างาน 

4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
 4.2.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
        4.3.1 ฝึกทักษะการฟัง พูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางธุรกิจโดยใช้การ

จ าลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติ การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนองาน เป็นเวลาอย่างน้อย 60 ชั่วโมง 
4.3.2 เริ่มการฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี

การศึกษาที่ 4 เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 560 ชั่วโมง 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี)
       ในการท างานวิจัยนักศึกษาต้องก าหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในงาน
ธุรกิจ โดยคาดว่าจะน าผลงานวิจัยไปไปใช้ประโยชน์ได้ นักศึกษาต้องท าวิจัยเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มร่วมกับ
เพ่ือนในชั้นเรียนหนึ่งเรื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นเป็นที่ปรึกษา 
และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอ่ืนร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วยก็ได้ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบให้
ค าปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย การเขียนรายงานและเผยแพร่ และประเมินผลงานวิจัย  
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติการวิจัยในสภาพจริงทางธุรกิจในพ้ืนที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยทัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้ศาสตร์บูรณาการทั้งศาสตร์วิชาเอกด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ และศาสตร์ด้านอาชีพ
ธุรกิจ ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานอาชีพที่นักศึกษาสนใจ โดยก าหนดให้นักศึกษาท างานวิจัย 
ในรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางภาษา ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่
การก าหนดหัวข้อวิจัยสืบค้นข้อมูลก าหนดโจทย์หรือสมมุติฐานการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบการวิจัย 
สร้างเครื่องมือวิจัย รวบรวมและวิเคราะห์ รายงานน าเสนอข้อมูล เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานวิชาชีพ
ทางธุรกิจ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
       มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ

ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทาง
วัฒนธรรมอันดีงาม ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ความไม่เป็นธรรม 
การขาดระเบียบวินัย ความไม่ถูกต้องทั้งปวง และไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน 

5.2.2  ด้านความรู้ 
  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจทั้งในประเทศและ

สากล สามารถวิเคราะห์ความรู้และข้อมูลที่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ

และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานทางธุรกิจ  

5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
        สามารถคิดวิเคราะห์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาการทางธุรกิจ วางแผนงาน สร้างและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และจากการท าวิจัย สามารถสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ืองานทางธุรกิจ

ที่เน้นการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางภาษาอังกฤษธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม 

5.3.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ผู้ร่วมงาน และส่วนรวม สามารถแก้ปัญหาของตนเอง 

และช่วยเหลือกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าในสังคม งานวิชาการ และวิชาชีพทางธุรกิจ 
มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถสื่อสาร อธิบาย ชักชวนและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ อ่ืน เพ่ือ
การแก้ปัญหา การพัฒนา และขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคล และในงานธุรกิจในชุมชนและสังคม เพ่ือสร้าง
สันติสุขอย่างสร้างสรรค์ 
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5.3.5  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ การท างาน 

การประชุม การแลกเปลี่ยน การสื่อสารทางธุรกิจ และการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ สามารถรับและส่ง

ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนัก

ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

5.3 ช่วงเวลา 
รหัส ชื่อรายวิชา ช่วงเวลาที่เรียน 

1554803 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (หน่วยกิต) 

1554803 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา 3 

5.5 การเตรียมการ 
     มีการประชาสัมพันธ์แผนการเรียนรายภาคการศึกษา (Study program) ของนักศึกษาเพ่ือการ

เตรียมตัวสะสมความรู้และประสบการณ์ เช่น การศึกษาดูงานและการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และ
สภาพการณ์ทางธุรกิจ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
      ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย บันทึกการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลจากรายงานวิจัยที่ได้ก าหนดรูปแบบการเขียนและการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอแผน
โครงการวิจัย (proposal) โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในขอบเขตที่เหมาะสมในขั้นต้น  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ;หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีความซื่อสัตย@สุจริต มีวินัย และประพฤติตนดี มี

ความรับผิดชอบ โดยกำหนดให'นักศึกษาทุกคนต'องเข'ารRวม

กิจกรรมคRายคุณธรรมและจร ิยธรรมสำหรับนักศ ึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2. ด'านความรู' ดAานภาษาอังกฤษ - นักศึกษามีความรู'ความสามารถด'าน

ภาษาอังกฤษโดยกำหนดให'นักศึกษาทุกคนต'องสอบ TOEIC 

ผRานที่ระดับคะแนนไมRต่ำกวRา 550 คะแนน หรือการทดสอบ

ความสามารถด'านภาษาอังกฤษอื ่น ๆ ท่ีเทียบเทRาเกณฑ@

มาตรฐานความรู 'ทางภาษาอังกฤษ Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) ท่ีระดับ 

B1 โดยใช'กลยุทธ@การบูรณาการเนื ้อหาการสอบเข'ากับ

รายวิชาตRาง ๆ พร'อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

ดAานภาษาที่ 3 – สอบผRานแบบทดสอบมาตรฐานในรายวิชา

ภาษาที่ 3 (ภาษาญี่ปุ{น /ภาษาจีน/ ภาษาเกาหลี) ท่ีเทียบเทRา

เกณฑ@มาตรฐานความรู 'ทางภาษา Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) ท่ีระดับ 

A2 โดยใช'กลยุทธ@การบูรณาการเนื ้อหาการสอบเข'ากับ

รายวิชาตRาง ๆ พร'อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน 

3. ด'านภาวะผู'นำและการทำงานรRวมกับผู'อ่ืน นักศึกษามีภาวะผู'นำและทักษะการทำงานเป~นทีม สามารถ

ปรับตัวให'เข'ากับคนอื่นและระบบการทำงานที่หลากหลายได' 

โดยกำหนดให'ทุกรายวิชามีการมอบหมายงานกลุRมพร'อมทั้งมี

การวัดและประเมินผลการมีสRวนรRวมของสมาชิกในกลุRมเพ่ือ

เสริมสร'างภาวะผู'นำและการทำงานเป~นทีมให'แกRนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ;หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

4. ด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีทักษะการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศเป~นเคร่ืองมือใน

การสืบค'นข'อมูล การนำเสนอ และการเรียนรู'ด'วยตนเอง โดย

กำหนดให'ทุกรายวิชามีการเชื่อมโยงการใช'เทคโนโลยีในการ

เรียนการสอนและทำกิจกรรมทั้งในและนอกห'องเรียน ได'แกR 

การใช'เทคโนโลยีในการสืบค'นข'อมูล การนำเสนอ และการ

เรียนรู'ด'วยตนเอง พร'อมทั้งกำหนดให'นักศึกษาทุกคนได'รับ

การอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร@สำนักงานเพื่อการ

ปฏิบัติงาน (Microsoft Office) 

 
2. ผลลัพธ;การเรียนรูAท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

ผลลัพธ;การเรียนรูAท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ;การสอน กลยุทธ;สำหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO1 ทำงานรWวมกับผูAอ่ืนไดA

อยWางมีประสิทธิภาพ 

การมอบหมายงานกลุRมแบบเน'น

การม ี ส R วนร R วม (Cooperative 

Group Assignment), ก ิ จกรรม

กล ุ R มย R อยและการนำเสนอ     

(Small Group Activity and 

Presentation) 

- การสร'างชิ้นงานหรือการนำเสนองานท่ี

มีการประเมินผลโดยใช'แบบประเมินที่มี

คะแนนทักษะการม ีส Rวนร Rวมในการ

ทำงานท่ีชัดเจน 

PLO2 สืบคAนขAอมูลเพ่ือการ

พัฒนาตนเองไดAอยWางมี

ประสิทธิภาพ 

การมอบหมายช ิ ้นงานจากการ

เรียนรู 'ด'วยตนเอง (Self-learning 

Based Assignment), การเร ียนรู'

ด'วยตนเอง (Self-learning), การให'

ข'อมูลย'อนกลับตRอการเรียนรู'ด'วย

ต น เ อ ง  (Giving Self-learning 

Feedback) 

การประเม ินผลการ เร ี ยนร ู ' โ ดยใช'

เคร่ืองมือวัดผลดังตRอไปน้ี 

    - แบบรายงานผลการสืบค'นข'อมูล  

    - แบบประเมินผลแหลRงสืบค'นข'อมูล 

    - การประเมินช้ินงานหรือการนำเสนอ

งานที่มีคะแนนด'านการสืบค'นข'อมูลเพ่ือ

การเรียนรู'ด'วยตนเองท่ีชัดเจน 

PLO3 ส่ือสารโดยใชA

เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 

การบรรยายแบบปฏิส ัมพันธ@ 

(Interactive Lecture), ก า ร

อบรมส ัมมนา (Training and 

Seminar), ก า รน ำ เ สนอ ง าน 

(Presentation) 

การประเม ินผลการ เร ี ยนร ู ' โ ดยใช'

เคร่ืองมือวัดผลดังตRอไปน้ี 

    - แบบประเมินผลการใช'เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน  
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ผลลัพธ;การเรียนรูAท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ;การสอน กลยุทธ;สำหรับวิธีการวัดและประเมิน 

    - แบบประเมินผลการใช'เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ ื ่ อการเผยแพร R งานสูR

สาธารณะ 

    - การประเมินช้ินงานหรือการนำเสนอ

งานที ่ม ีคะแนนด'านการใช'เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีชัดเจน 

PLO4 จับใจความสำคัญของ

ขAอมูลภาษาอังกฤษจากการ

ฟ̀งไดA 

การเร ียนร ู 'จากส ื ่อการสอนจริง 

(Authentic Learning Materials) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู'แบบเน'น

การปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะความ

เข'าใจในการฟéง (Practical Learning 

Activity to Improve Listening 

Comprehension Skills) ก า รฟé ง

เพ่ือจับใจความสำคัญ (Listening for 

Main Idea) และการตอบสนองตRอ

ข'อความจากการฟéง (Listening and 

Response in Different Ways) 

- การทดสอบทักษะการฟéงภาษาอังกฤษ 

เพ่ือจับใจความ 

- การประเมินผลกิจกรรมทักษะการฟéง

ภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความ 

- การประเมินผลการเรียนรู'โดยใช'แบบ

ฝíกทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อจับใจความ

และตอบสนองตRอส่ิงท่ีได'ฟéง 

 

PLO5 จับใจความสำคัญของ

ขAอมูลภาษาอังกฤษจากการ

อWานไดA 

การเร ียนรู 'จากสื ่อการสอนจริง 

(Authentic Learning Materials) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู'แบบเน'น

การปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะความ

เข ' า ใจในการอ R าน (Practical 

Learning Activity to Improve 

Reading Comprehension Skills) 

การอ Rานเพ ื ่อจ ับใจความสำคัญ 

(Reading for Main Idea) และการ

ตอบสนองตRอข'อความจากการอRาน 

(Reading and Response in 

Different Ways) 

- การทดสอบทักษะการอRานภาษาอังกฤษ 

เพ่ือจับใจความ 

- การประเมินผลกิจกรรมทักษะการอRาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความ 

- การประเมินผลการเรียนรู'โดยใช'แบบ

ฝíกทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อจับใจความ

และตอบสนองตRอส่ิงท่ีได'อRาน 
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ผลลัพธ;การเรียนรูAท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ;การสอน กลยุทธ;สำหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO6 พูดภาษาอังกฤษและ 

ไดAอยWางถูกตAองและเหมาะสม

ตWอสถานการณ; 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู'แบบเน'น

การปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการพูด 

(Practical Learning Activity to 

Improve Speaking Skills) การ

จำลองสถานการณ@ (Stimulation 

and Role play)    การนำเสนองาน 

(Presentation) ก า ร ส ั ม ม น า 

(Seminar) และกา รอภ ิ ป ร าย 

(Discussion) 

- การประเมินผลการเรียนรู'โดยใช'แบบ

ประเม ินผลก ิจกรรมท ักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ 

- การประเมินชิ ้นงานหรือการนำเสนอ

งานท ี ่ ม ี คะแนนด ' านท ักษะการพูด

ภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน 

PLO7 เขียนภาษาอังกฤษและ 

เพื ่อการสื ่อสารในร ูปแบบ  

ตWาง ๆ ไดA 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู'แบบเน'น

การปฏิบัติเพื ่อพัฒนาทักษะการ

เข ี ยน(Practical Learning Activity 

to Improve Writing Skills)        การ

มอบหมายชิ้นงานเพื่อพัฒนาทักษะ

การเข ี ยน (Writing Assignment)  

เทคนิคการสอนแบบ Peer Review 

(Peer Review Teaching 

Approach) การสัมมนา (Seminar) 

และการอภิปราย (Discussion) 

- การประเมินผลการเรียนรู'โดยใช'แบบ

ประเมินผลกิจกรรมทักษะการเข ียน

ภาษาอังกฤษ 

- การประเมินชิ ้นงานหรือการนำเสนอ

งานที ่ม ีคะแนนด'านทักษะการเข ียน

ภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน 

PLO8 ใช Aภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารทางธุรกิจไดA 

การเร ียนรู 'จากสื ่อการสอนจริง 

(Authentic Learning Materials) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู'แบบเน'น

การปฏ ิบ ั ติ  (Practical Learning 

Activities) การจัดการเรียนรู 'แบบ

ร Rวมม ือ (Cooperative Learning) 

การนำเสนองาน (Presentation) 

การส ัมมนา (Seminar) และการ

อภิปราย (Discussion) 

การประเมินทักษะการใช'ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จากกิจกรรมใน

ชั ้นเร ียนตRาง ๆ เช Rน การสร'างสรรค@

ชิ้นงาน การนำเสนอชิ้นงาน แบบฝíกหัด

และแบบทดสอบในรายวิชา 
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ผลลัพธ;การเรียนรูAท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ;การสอน กลยุทธ;สำหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO9 มีทักษะในการใชA

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ใหAบริการและการ

ประชาสัมพันธ;ธุรกิจ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู'แบบเน'น

การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด

เพ ื ่ อการให 'บร ิ การทางธ ุ รกิจ 

(Practical Learning Activity to 

Improve Speaking Skills in Giving 

Service in Different   kinds of 

Business) การจำลองสถานการณ@ 

และบทบาทสมมติ (Stimulation 

and Role play) การนำเสนองาน 

(Presentation) ก า ร ส ั ม ม น า 

(Seminar) และการอภ ิ ปราย 

(Discussion) 

- การประเมินผลการเรียนรู'โดยใช'แบบ

ประเม ินผลก ิจกรรมท ักษะการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการให'บริการทางธุรกิจ 

- การประเมินชิ ้นงานหรือการนำเสนอ

งานท ี ่ ม ี คะแนนด ' านท ักษะการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการให'บริการทางธุรกิจ

ท่ีชัดเจน 

PLO10 ใชAความรูAพ้ืนฐานใน

การวางแผนดำเนินงานดAาน

ธุรกิจ 

การบรรยายแบบปฏิส ัมพันธ@ 

(Interactive Lecture) ก า ร

อบรมส ัมมนา (Training and 

Seminar)  การนำ เสนองาน 

(Presentation) การเรียนรู'แบบ

รRวมมือ (Cooperative Learning) 

- การทดสอบ 

- การนำเสนอช้ินงาน 

- การสอบปากเปลRา 

PLO11 ใชAภาษาที ่ 3 เพื ่อการ

สื่อสารในชีวิตประจำวันและดAาน

ธุรกิจไดA  

การเรียนรู'จากส่ือการสอนจริง 

(Authentic Learning Materials) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู'แบบเน'น

การปฏิบัติ (Practical Learning 

Activities) การจัดการเรียนรู'แบบ

รRวมมือ (Cooperative Learning) 

การนำเสนองาน (Presentation) 

การอภิปราย (Discussion) และการ

จำลองสถานการณ@ (Stimulation) 

 

 

 

- การประเมินผลตามสภาพจริง 

- การประเมินผลจากสมรรถนะของการ

ปฏิบิติงาน 

- การทดสอบ 

- การนำเสนอช้ินงาน 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสRวนรRวม 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรูAในแตWละดAาน 

    3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู' ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหRงชาติ พ.ศ. 2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด'านมีดังน้ี 

          2.2.1  ดAานคุณธรรม จริยธรรม 

                  1)  ผลการเรียนรูAดAานคุณธรรม จริยธรรม 

              1. ตระหนักในคุณคRา รู'และเข'าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญตRอการดำรงตนและ

การปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช'ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน 

           2. มีวินัย ตรงตRอเวลา เสียสละ ซื่อสัตย@สุจริต มีความรับผิดชอบตRอตนเอง วิชาชีพและ

สังคม  

           3. เคารพสิทธิและรับฟéงความคิดเห็นของผู'อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคRาและศักดิ์ศรีของ

ความเป~นมนุษย@ 

           4. มีศีลธรรม ประพฤติตนเป~นแบบอยRางที่ดีตRอผู'อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง

จิตใจ 

           5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข'อบังคับตRางๆ ขององค@กรและสังคม 

  2) กลยุทธ;การสอนท่ีใชAพัฒนาการเรียนรูAดAานคุณธรรม จริยธรรม 

         1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให'มีการรักษาศีล มีการฝíกสมาธิ และมี

การฝíกฝนทักษะทางปéญญา 

     2. ให'ความสำคัญในวินัย การตรงตRอเวลา การสRงงานภายในเวลาท่ีกำหนด 

    3.  เปúดโอกาสให'นักศึกษามีกิจกรรมที่เป~นประโยชน@ตRอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา

กรุณาและความเสียสละ 

    4. สอดแทรกเร่ืองความซ่ือสัตย@ตRอตนเองและสังคม 

    5. จัดกิจกรรมคRาย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ /มหาวิทยาลัย/ชุมชน  

    6. เน'นเรื่องการแตRงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต'องตามระเบียบข'อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

    7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข'อบังคับขององค@กรและสังคม 

    8. ผู'สอนประพฤติตนเป~นแบบอยRางท่ีดี 

   9. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3) กลยุทธ;การประเมินผลการเรียนรูAดAานคุณธรรม จริยธรรม 

 1. การให'คะแนนการเข'าช้ันเรียน การตรงตRอเวลานัดหมาย และการสRงงานตรงเวลา 

 2. พิจารณาจากผลการเข'ารRวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 3. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมตRาง ๆ 

 4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข'อบังคับตRาง ๆ อยRางตRอเน่ือง 
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 5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 

 6. ประเมินจากการแตRงกาย 

 7. ความซ่ือสัตย@ทางวิชาการ เชRน ไมRนำผลงานของผู'อ่ืนมาเป~นของตน ไมRดัดแปลงข'อ 

ค'นพบ  

 

  2.2.2  ดAานความรูA  

                   1) ผลการเรียนรูAดAานความรูA 

           1. มีทักษะการฟéง การพูด การอRาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี

ท่ีเป~นพ้ืนฐานชีวิต 

           2. มีความรอบรู' ติดตามความก'าวหน'าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา และนำมาประยุกต@ 

ใช'เพ่ือแก'ไขปéญหาตRาง ๆ   

           3. สามารถบูรณาการความรู'ในวิชาท่ีศึกษากับความรู'ในศาสตร@อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

           4. รู'เทRาทันสถานการณ@ความเปล่ียนแปลงตRาง ๆ ท้ังในระดับท'องถ่ิน ระดับชาติ  และ 

ระดับนานาชาติ  

 2) กลยุทธ;การสอนท่ีใชAพัฒนาการเรียนรูAดAานความรูA 

  1. ใช'การสอนหลายรูปแบบ โดยเน'นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให'เกิดองค@

ความรู' 

  2 . มอบหมายงานการศึกษาค'นคว'าด'วยตนเองเพ่ิมเติม และการนำเสนอผลการศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมคRาย เพ่ือการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเป~นสำคัญ โดยเน'นทักษะการฟéง 

การพูด การอRาน และการเขียน 

  4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู'ในวิชาท่ีศึกษากับความรู'ในศาสตร@ 

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

  5. การสอนแบบใช'ปéญหาเป~นฐาน (Problem Based Learning) ฝíกการแก'ปéญหาจาก 

สถานการณ@จริง 

  6. การสอนผ Rานระบบการเร ียนการสอนออนไลน@  (E-Learning) เช Rน Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 

  7. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

                 3)  กลยุทธ;การประเมินผลการเรียนรูAดAานความรูA 

     1. ประเมินจากแบบทดสอบด'านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

      2. การทดสอบยRอย ตลอดภาคการศึกษา 

      3. ประเมินจากงาน รายงานท่ีมอบหมาย 

     4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟéง การพูด การอRาน และการเขียน ได'อยRางถูกต'อง 
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      5. ประเมินจากการแก'ปéญหาจากสถานการณ@จริง 

     6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาด'วยวิธีการวัดแบบตRาง ๆ ตาม 

เกณฑ@ท่ีกำหนดของแตRละรายวิชา 

     7. ประเมินผลเรียนผRานระบบการเรียนการสอนออนไลน@ (E-Learning) 

 

  2.2.3 ทักษะทางป̀ญญา 

                  1) ผลการเรียนรูAดAานทักษะทางป̀ญญา 

     1. สามารถคิดอยRางมีวิจารณญาณ คิดอยRางสร'างสรรค@ และคิดอยRางเป~นระบบ 

          2. สามารถสืบค'น วิเคราะห@ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช'แก'ปéญหาอยRาง 

สร'างสรรค@ 

          3. สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให'มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 

          4. สามารถประยุกต@ใช'กระบวนการทางวิทยาศาสตร@ และสร'างนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใน 

การแก'ปéญหา 

 

   2)  กลยุทธ;การสอนท่ีใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะทางป̀ญญา 

   1. กิจกรรมคRาย เพ่ือสRงเสริมการเรียนรู'โดยการแก'ไขปéญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝíกปฏิบัติจริง 

   2. การสอนท่ีเน'นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน

ท่ีสRงเสริมการคิด วิเคราะห@ และสังเคราะห@ 

   3. การศึกษาค'นคว'าจากส่ือท่ีหลากหลาย จากสถานท่ีจริง และสรุป วิเคราะห@  

สังเคราะห@ทำรายงาน 

   4 . การสอนแบบใช'ปéญหาเป~นฐาน (Problem Based Learning) ฝíกการแก'ปéญหาจาก 

สถานการณ@จริง 

   5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

             3) กลยุทธ;การประเมินผลการเรียนรูAดAานทักษะทางป̀ญญา 

                      1. ประเมินจากแบบทดสอบด'านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

  2. ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก'ปéญหาท่ีเกิดจากการฝíกปฏิบัติจริง  

     3. ประเมินจากผลงานท่ีได'จากการศึกษาค'นคว'าและการรายงาน 

    4. ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ท่ีมอบหมายให'ศึกษาค'นคว'า 
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     2.2.4.  ทักษะความสัมพันธ;ระหวWางบุคคลและความรับผิดชอบ 

                   1)  ผลการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธ;ระหวWางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      1. เข'าใจความแตกตRางระหวRางบุคคลและมีปฏิสัมพันธ@ท่ีดีกับผู'อ่ืน 

 2. สามารถให'ความชRวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกRการแก'ไขปéญหาใน

สถานการณ@ตRาง ๆ ของกลุRมท้ังในบทบาทผู'นำหรือผู'รRวมทีมงาน  

           3. มีทักษะกระบวนการกลุRมในการแก'ปéญหาสถานการณ@ตRางๆ  

           4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได'อยRางเหมาะสมกับบทบาท  หน'าท่ี  และความ 

รับผิดชอบ   

            5. มีทักษะในการสร'างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย'งในกลุRมหรือองค@กร 

อยRางเหมาะสม 

            6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค@กรและสังคมอยRางตRอเน่ือง 

                2) กลยุทธ;การสอนที่ใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธ;ระหวWาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

              1. กิจกรรมคRาย เพื่อสRงเสริมการทำงานกลุRมโดยให'หมุนเวียนการเป~นผู'นำ และการ

เป~นสมาชิกกลุRม 

               2. ให'คำแนะนำในการเข'ารRวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือ

สRงเสริมทักษะการอยูRในสังคม 

          3. ให'ความสำคัญในการแบRงหน'าท่ีความรับผิดชอบและการให'ความรRวมมือ 

          4. ปลูกฝéงให'มีความรับผิดชอบตRอหน'าท่ีท่ีได'รับในงานกลุRม 

          5. สRงเสริมให'นักศึกษากล'าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหRงสิทธิ 

เสรีภาพของตนเองและผู'อ่ืน 

          6. ใช'วิธีการสอนแบบเปúดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝíกการยอมรับความ 

คิดเห็นของผู'อ่ืนด'วยเหตุผล 

          7. สRงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟéงความคิดเห็นของผู'อ่ืน 

       8. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

    3)  กลยุทธ;การประเมินผลการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธ;ระหวWางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

                         1. ประเมินจากการรายงานหน'าช้ันเรียน โดยอาจารย@และนักศึกษา 

        2. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ@เป~นผู'นำและผู'ตามท่ีดี 

        3. พิจารณาจากการเข'ารRวมกิจกรรมของนักศึกษา 

        4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานรRวมกับผู'อ่ืน 

       5. ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือการออกฝíกภาคสนาม 
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  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  1) ผลการเรียนรูAดAานทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชAเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1. สามารถใช'เครื่องมือตRาง ๆ เพื่อการสืบค'นข'อมูลที่เกี่ยวข'อง รู'จักวิธีกรองเพื่อกำจัด

ผลลัพธ@ รู'วิธีการตรวจสอบความนRาเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน@ การปกป°องข'อมูล

และภาพลักษณ@สRวนตน 

 2. สามารถเลือกใช'เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดตRอสื่อสาร สนทนาการและ

ทำงานร Rวมก ับผ ู 'อ ื ่นแบบออนไลน @  แบ Rงป éนเอกสารและหร ือข 'อค ิดเห ็น การประช ุมทางไกล               

(video-conferencing) ติดตั้งและใช'ซอฟต@แวร@ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป~นประโยชน@บนอุปกรณ@สRวนตัว 

ท้ังโทรศัพท@มือถือหรือแท็บแล็ต และนำเสนอข'อมูลขRาวสารได'อยRางมีประสิทธิภาพ  

3. สามารถผลิตส่ือ (และได'ผลิต) ส่ือดิจิทัล เรียนรู'หลักการพ้ืนฐานได'ตามคำแนะนำและ 

สามารถทดลองทำได' 

4. สามารถใช'ภาษาไทยและภาษาตRางประเทศในการส่ือสารท้ังการพูด การฟéง การเขียน  

ได'อยRางถูกต'อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5. สามารถใช'ความรู 'พื ้นฐานทางคณิตศาสตร@และสถิติในการประมวลผล การแปล

ความหมาย และการวิเคราะห@ข'อมูลนำไปประยุกต@ใช'ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได'อยRางเหมาะสม 

6. สามารถติดตามความก'าวหน'าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ@โลกปéจจุบัน 

    2) กลยุทธ;การสอนที่ใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. สอนโดยการกำหนดปéญหาเป~นฐาน เพื ่อสRงเสริมให'มีการวิเคราะห@ข'อมูลในการ

ตัดสินใจแก'ปéญหา 

 2. มอบหมายงานค'นคว'าองค@ความรู'จากแหลRงข'อมูลตRาง ๆ โดยใช'คอมพิวเตอร@และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานท่ีได'รับมอบหมาย 

 3. การใช'ส่ือสังคมออนไลน@เป~นส่ือการสอน 

 4. การจัดการเรียนรู'แบบประสบการณ@ (Experiential Learning) ให'ผู'เรียนประยุกต@ใช' 

ทักษะและเช่ือมโยงองค@ความรู'นำไปปฏิบัติ นำไปใช'แก'ปéญหา 

 5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

 6. กิจกรรมคRายพัฒนาทักษะการเรียนรู' 

 7. กิจกรรมการสอนผRานระบบการเรียนการสอนออนไลน@ (E-Learning) เชRน Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
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 3) กลยุทธ;การประเมินผลการเรียนรูAดAานทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            1. ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน 

     2. ประเมินจากทักษะการใช'คอมพิวเตอร@และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 

    3. ประเมินผลจากผลงานท่ีได'ฝíกทดลอง ฝíกปฏิบัติการ  

 4. ประเมินผลการเรียนผRานระบบการเรียนการสอนออนไลน@ (E-Learning) 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ6ระหวBางผลลัพธ6การเรียนรู3ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู3ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

 

 

ผลลัพธ;การเรียนรูAท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูAตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

1.คุณ 

ธรรม

จริยธรรม 

2.ความรูA 3.ทักษะทาง

ป̀ญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ;

ระหวWางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห;เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใชA

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO1 ทำงานรWวมกับผูAอ่ืน

ไดAอยWางมีประสิทธิภาพ 

  P P  

PLO2 สืบคAนขAอมูลเพ่ือการ

พ ัฒนาตนเองได Aอย Wางมี

ประสิทธิภาพ 

  P  P 

PLO3 ส ื ่ อสาร โดยใชA

เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 

P    P 

PLO4 จับใจความสำคัญ

ของขAอมูลภาษาอังกฤษ

จากการฟ̀งไดA 

 P P  P 

PLO5 จับใจความสำคัญ

ของขAอมูลภาษาอังกฤษ

จากการอWานไดA 

 P P  P 
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ผลลัพธ;การเรียนรูAท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูAตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

1.คุณ 

ธรรม

จริยธรรม 

2.ความรูA 3.ทักษะทาง

ป̀ญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ;

ระหวWางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห;เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใชA

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO6 พูดภาษาอังกฤษไดA

อยWางถูกตAองและเหมาะสม

ตWอสถานการณ; 

 P P P  

PLO7 เขียนภาษาอังกฤษ 

เพื ่อการสื ่อสารในรูปแบบ 

ตWาง ๆ  ไดA 

 P P  P 

PLO8 ใชAภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารทางธุรกิจไดA 

 P  P  

PLO9 ใชAภาษาอังกฤษเพ่ือ

การใหAบริการดAานธุรกิจ 

 P  P P 

PLO10 ใชAความรูAพื้นฐานใน

การวางแผนดำเนินงานดAาน

ธุรกิจ 

P P P  P 

PLO11 ใชAภาษาที ่ 3 เพ่ือ

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน

และดAานธุรกิจไดA 

 P P P  

หมายเหต:ุ ระบุสัญลักษณ4 √ ในช9องผลลัพธ4การเรียนรูAที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ4กับมาตรฐานผลการ

เรียนรูAตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก (�)ความรับผิดชอบรอง( �) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู= 1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู4 3.  ทักษะทางป<ญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ<มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต4น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณBทั่วไป � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะหB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ<มวิชามนุษยศาสตรE 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบตDอสังคม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก (�)ความรับผิดชอบรอง( �) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู= 1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู4 3.  ทักษะทางป<ญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

 
กลุ<มวิชาสังคมศาสตรE 
2221210 ศาสตรBพระราชาเพื่อการพัฒนาท4องถิ่น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกป<จจุบัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310410 พลเมืองที่เข4มแข็ง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2340310 ความรู4เบื้องต4นเกี่ยวกับกฎหมาย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3211110 การผลิตและการรู4เทDาทันสื่อดิจิทัล � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330010  เศรษฐศาสตรBในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330020  ผู4ประกอบการรุDนใหมD � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330030  ภาวะผู4นำและการทำงานเปbนทีม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330110  การพาณิชยBอิเล็กทรอนิกสBเบื้องต4น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ<มวิชาวิทยาศาสตรEและคณิตศาสตรE 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก (�)ความรับผิดชอบรอง( �) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู= 1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู4 3.  ทักษะทางป<ญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรBและเทคโนโลย ี  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4410110 สิ่งแวดล4อมกับเทคโนโลยีสีเขียว � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4430110 คณิตศาสตรBสำหรับธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษBและพืชพรรณ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

6530410 การสร4างสรรคBนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท4องถิ่น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

6840110 จิตสำนึกและวินัยจราจร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

7440110 ทกัษะการใช4คอมพิวเตอรBในโลกพลวัต � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

7003120 ทักษะการคิด � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด/าน 

2.2.1. ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื ่อสัตย? และปฏิบัติงานอยCางมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. เขJาช้ันเรียนตรงเวลา ปฏิบัติงานตามเวลาท่ีกำหนด และสCงงานตรงเวลา 

3. เคารพสิทธิและรับฟPงความคิดเห็นของผูJอ่ืน และชCวยเหลือผูJอ่ืน 

4. ประพฤติตนตามกฎระเบียบและขJอบังคับตCาง ๆ ขององค?กรและสังคม 

2) กลยุทธ@การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

                          1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย? และจัดกิจกรรมสCงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ยกยCองนักศึกษาท่ีทำดี 

      2.  เนJนเรื่องวินัย การตรงตCอเวลาในการเขJาชั้นเรียน ปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด 

และสCงงานตรงเวลา 

     3. ฝ^กใหJนักศึกษาปฏิบัติตนอยCางถูกตJองในการทำงานกลุCม ใหJรูJจักหนJาที่ของการเป̀น

ผูJนำและผูJตาม และชCวยเหลือผูJอ่ืน 

     4. เนJนเรื่องการแตCงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตJองตามระเบียบขJอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย และสถานท่ีฝ̂กงาน 

3)  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

1. พิจารณาจากผลการเขJารCวมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นักศึกษาประเมินจาก ความซื่อสัตย?ทางวิชาการ เชCน ไมCนำผลงานของผูJอื่นมาเป`นของตน ไมCดัดแปลง

ผลงาน สังเกตจากการไมCทุจริตในการสอบ หรือประเมินจากอาจารย?นิเทศก?และบุคคลที่ดูแลนักศึกษาใน

สถานท่ีฝ̂กประสบการณ?วิชาชีพ เป̀นตJน 

2. ประเมินจากคะแนนการเขJาชั้นเรียน ปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด และการสCง

งานท่ีไดJรับมอบหมายตรงเวลา 

3. สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานกลุCม และการนำเสนองาน รวมถึงแบบประเมินท่ีใหJ

นักศึกษาประเมินซ่ึงกันและกัน 

4. สังเกตจากการแตCงกาย และพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขJอบังคับ

ตCาง ๆ อยCางตCอเน่ือง 
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 2.2.2  ด/านความรู/  

                   1) ผลการเรียนรู/ด/านความรู/ 

           1. มีทักษะการฟPง การพูด การอCาน และการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดJอยCาง
มีประสิทธิภาพ 

           2. มีทักษะการใชJภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือการใหJบริการทางธุรกิจ 
   3. มีความรอบรูJทันตCอสถานการณ?ปPจจุบัน และสามารถนำความรูJมาประยุกต?ใชJเพ่ือ

แกJไขปPญหาในสถานการณ?ตCาง ๆ   
           4. สามารถบูรณาการความรูJในวิชาท่ีศึกษากับความรูJในศาสตร?อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขJอง 

 2) กลยุทธ@การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านความรู/ 

  1. ใชJการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนJนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหJเกิด
ทักษะทางการใชJภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เชCน การสอนเชิงรุก (Active Learning) การสอนแบบใชJ
ปPญหาเป`นฐาน (Problem Based Learning) การจำลองสถานการณ? (Stimulation) การใชJบทบาท
สมมติ (Role Play) การเรียนรูJโดยใชJงานเป̀นฐาน (Task Based Learning) เป̀นตJน 

  2 . มอบหมายงานการศึกษาคJนควJา สืบคJนขJอมูลจากแหลCงขJอมูลที่ทันสมัยและมีความ
นCาเช่ือถือ และนำเสนอผลการศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูJในวิชาที่ศึกษากับความรูJในศาสตร?อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวขJอง เชCน การจัดกิจกรรมคCายเพื่อการเรียนการสอนที่เนJนผูJเรียนเป`นสำคัญโดยเนJนทักษะการฟPง 
การพูด การอCาน และการเขียน 

  4. สอนดJวยระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

                 3)  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านความรู/ 

     1. ประเมินผลเชิงพฤติกรรมจากกิจกรรมทักษะการฟPง การพูด การอCาน และการเขียน 
การทดสอบดJานทฤษฎีและปฏิบัติ  
      2. ประเมินจากผลงานและรายงานท่ีมอบหมาย 
     3. ประเมินจากการทำกิจกรรมบูรณาการความรูJในวิชาที่ศึกษากับความรูJในศาสตร?  
อ่ืน ๆ และแกJปPญหาจากสถานการณ?จริง 
     4. ประเมินผลการเรียนดJวยระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) 

 

2.2.3. ด/านทักษะทางปKญญา 

1) ผลการเรียนรู/ด/านทักษะทางปKญญา 

1.  สามารถคิดอยCางมีวิจารณญาณ วิเคราะห?สาเหตุของปPญหา แกJปPญหาไดJอยCางมี

เหตุผลและเป̀นระบบ  
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 2.  สามารถประยุกต?ใชJความรู Jภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสู Cการฝ^กประสบการณ? 

ภาคสนามและการปฏิบัติงานในสถานการณ?จริงไดJอยCางเหมาะสม   

3.  สามารถใชJความรูJทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 บูรณาการกับศาสตร?อื่นเพ่ือ

พัฒนาทักษะการทำงานใหJเกิดประสิทธิผล 

               2) กลยุทธ@การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะทางปKญญา 

1. ระดมสมองหรืออภิปรายกลุCม จัดการเรียนรูJโดยใชJปPญหาเป`นฐาน หรือโครงงานเป̀น

ฐาน 

2. ฝ^กปฏิบัติโดยใชJการจำลองสถานการณ?และการฝ^กประสบการณ?ภาคสนามหรือการ

ฝ̂กปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3. มอบหมายกิจกรรมของหลักสูตร และกิจกรรมในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหJนักศึกษาใชJ

ความรูJทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 บูรณาการกับศาสตร?อ่ืน และสืบคJน วิเคราะห? วางแผนการทำงาน 

และแกJไขปPญหาอยCางสรJางสรรค? 

                3) กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะทางปKญญา  

1. ประเมินจากการทดสอบและผลงานที ่ใหJนักศึกษาแกJปPญหาโดยใชJแบบทดสอบ       

การสัมภาษณ? หรือการตอบคำถาม 

2. ประเมินจากวิธีการแกJปPญหาโดยการประยุกต?ความรูJท่ีเรียนมาในการฝ̂กปฏิบัติจริง 

3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการการทำกิจกรรม การนำเสนอ

รายงาน หรือจากผลงานกิจกรรมท่ีมอบหมายใหJทำ 

 

2.2.4. ด/านทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) ผลการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1. สามารถทำงานเป̀นกลุCมและมีความรับผิดชอบตCองานท่ีไดJรับมอบหมาย 

 2. สามารถปรับตัวเขJากับสถานการณ? ระบบการทำงาน และวัฒนธรรมองค?กรที่เขJาไป

ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ?ท่ีดีกับเพ่ือนรCวมงานและบุคคลท่ัวไป 

  3. แสดงภาวะผูJนำและผูJตามอยCางเหมาะสม  

                  2) กลยุทธ@การสอนที่ใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   1. ฝ^กการทำงานเป`นกลุCม ตลอดจนมีการเนJนย้ำเรื ่องความรับผิดชอบตCอตนเองและ

สังคม  

   2. จัดกิจกรรมการเรียนรูJในรายวิชา ใหJนักศึกษาเรียนรูJแบบรCวมมือ เนJนการฝ^กทักษะ

การมีมนุษยสัมพันธ?และการปรับตัวใหJเขJากับสถานการณ?และระบบการทำงาน 
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3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการมีภาวะผูJนำและผูJตาม และการทำงาน

เป̀นทีม 

3) กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากวิธีการนำเสนอรายงานและช้ินงานเป̀นกลุCมในช้ันเรียน  

2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรCวมกิจกรรมตCาง ๆ การฝ^กทักษะวิชาชีพและ

การฝ̂กประสบการณ?ภาคสนาม 

 

2.2.5. ด/านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ผลการเรียนรู/ด/านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1. สืบคJน รวบรวมและวิเคราะห?ขJอมูลที่เกี่ยวขJอง โดยใชJเทคโนโลยีสารสนเทศไดJอยCาง

เหมาะสม สามารถตรวจสอบความนCาเช่ือถือของขJอมูลและยังตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน?  

การปกปÖองขJอมูลและภาพลักษณ?สCวนตน 
2. เลือกใชJเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดตCอสื่อสารและทำงานรCวมกับผูJอืน่ใน

รูปแบบออนไลน? รวมถึงแบCงปPนเอกสารและหรือขJอคิดเห็นและนำเสนอขJอมูลขCาวสารผCานการประชุม

ทางไกล (Video- conferencing) โดยใชJซอฟต?แวร?หรือแอพพลิเคชั่นที่เป`นประโยชน?บนอุปกรณ?สCวนตัว 

ไดJอยCางมีประสิทธิภาพ 
3. สื่อสารไดJทั้งภาษาไทยและภาษาตCางประเทศทั้งการพูด การฟPง การเขียนไดJอยCาง

ถูกตJอง เหมาะสมกับสถานการณ? 
4. นำความรู Jพ ื ้นฐานทางคณิตศาสตร?และสถิติมาใชJในการประมวลผล การแปล

ความหมาย และการวิเคราะห?ขJอมูลนำไปประยุกต?ใชJในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดJอยCางเหมาะสม 
                2) กลยุทธ@การสอนที่ใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะการวเิคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           1. สอนโดยการกำหนดปPญหาเป`นฐาน เพื ่อสCงเสริมใหJมีการวิเคราะห?ขJอมูลในการ

ตัดสินใจแกJปPญหา 
2. มอบหมายงานคJนควJาองค?ความรูJจากแหลCงขJอมูลตCางๆ โดยใชJคอมพิวเตอร?และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานท่ีไดJรับมอบหมาย 
3. ใชJสื่อสังคมออนไลน?เป`นส่ือการสอนอยCางเหมาะสม 
4. จัดการเรียนรูJแบบประสบการณ? (Experiential Learning) ใหJผูJเรียนประยุกต?ใชJ 

ทักษะและเชื่อมโยงองค?ความรูJนำไปปฏิบัติ นำไปใชJแกJปPญหา 
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                3) กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน 

2. ประเมินจากวิธีการนำเสนอผลงานจากการใชJคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ประเมินผลจากผลงานท่ีไดJฝ̂กทดลอง ฝ̂กปฏิบัติการ 
4. ประเมินผลจากการตอบสนองการเรียนผCานระบบการเรียนการสอนออนไลน? (E-Learning) 

 

3. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู /จากหลักสูตรสู Nรายวิชา  

(Curriculum  Mapping) ผลการเรียนรู/ในตารางมีความหมายดังน้ี  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 ปฏิบัต ิตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื ่อสัตย? และปฏิบัต ิงานอยCางมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   1.2 เขJาช้ันเรียนตรงเวลา ปฏิบัติงานตามเวลาท่ีกำหนด และสCงงานตรงเวลา 

   1.3 เคารพสิทธิและรับฟPงความคิดเห็นของผูJอ่ืน และชCวยเหลือผูJอ่ืน 

   1.4 ประพฤติตนตามกฎระเบียบและขJอบังคับตCาง ๆ ขององค?กรและสังคม 

2. ความรู/ 

2.1 มีทักษะการฟPง การพูด การอCาน และการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดJอยCางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 มีทักษะการใชJภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือการใหJบริการทางธุรกิจ 

2.3 มีความรอบรูJทันตCอสถานการณ?ปPจจุบัน และสามารถนำความรูJมาประยุกต?ใชJเพื่อแกJไข

ปPญหาในสถานการณ?ตCาง ๆ   

 2.4 สามารถบูรณาการความรูJในวิชาท่ีศึกษากับความรูJในศาสตร?อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขJอง 

3. ทักษะทางปKญญา 

3.1 สามารถคิดอยCางมีวิจารณญาณ วิเคราะห?สาเหตุของปPญหา แกJปPญหาไดJอยCางมีเหตุผล

และเป̀นระบบ 

3.2 สามารถประยุกต?ใชJความรูJภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูCการฝ̂กประสบการณ? ภาคสนาม

และการปฏิบัติงานในสถานการณ?จริงไดJอยCางเหมาะสม   

3.3 สามารถใชJความรูJทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 บูรณาการกับศาสตร?อ่ืนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการทำงานใหJเกิดประสิทธิผล 
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4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทำงานเป̀นกลุCมและมีความรับผิดชอบตCองานท่ีไดJรับมอบหมาย 

4.2 สามารถปรับตัวเขJากับสถานการณ? ระบบการทำงาน และวัฒนธรรมองค?กรที่เขJาไป

ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ?ท่ีดีกับเพ่ือนรCวมงานและบุคคลท่ัวไป 

4.3 แสดงภาวะผูJนำและผูJตามอยCางเหมาะสม 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 สืบคJน รวบรวมและวิเคราะห?ขJอมูลที ่เกี ่ยวขJอง โดยใชJเทคโนโลยีสารสนเทศไดJอยCาง

เหมาะสม สามารถตรวจสอบความนCาเชื่อถือของขJอมูลและยังตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน? 

การปกปÖองขJอมูลและภาพลักษณ?สCวนตน 

 5.2 เลือกใชJเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดตCอสื่อสารและทำงานรCวมกับผูJอื่นใน

รูปแบบออนไลน? รวมถึงแบCงปPนเอกสารและหรือขJอคิดเห็นและนำเสนอขJอมูลขCาวสารผCานการประชุม

ทางไกล (video-conferencing) โดยใชJซอฟต?แวร?หรือแอพพลิเคช่ันท่ีเป̀นประโยชน?บนอุปกรณ?สCวนตัว ไดJ

อยCางมีประสิทธิภาพ 

 5.3 ส่ือสารไดJท้ังภาษาไทยและภาษาตCางประเทศท้ังการพูด การฟPง การเขียนไดJอยCางถูกตJอง 

เหมาะสมกับสถานการณ? 

 5.4 นำความรูJพื้นฐานทางคณิตศาสตร?และสถิติมาใชJในการประมวลผล การแปลความหมาย 

และการวิเคราะห?ขJอมูลนำไปประยุกต?ใชJในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดJอยCางเหมาะสม 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู;จากหลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum mapping) จำแนกตามรายวิชา  

กับผลลัพธOการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1551103 ไวยากรณ/ภาษาอังกฤษ        �     

1551205 การฟ7งและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    �  �      

1551206 การฟ7งและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    �  �      

1551306 การอCานภาษาอังกฤษท่ัวไป      �       

1553307 การอCานภาษาอังกฤษธุรกิจ        �       

1553309 การเขียนเพ่ืองานธุรกิจ          � �    

1551404 ภาษาศาสตร/ภาษาอังกฤษ        �  �      

1553503 การแปลเพ่ืองานธุรกิจ     �  �     

1553504 การแปลงานดQานส่ือสารมวลชน        � �   

1553606 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน 

             ดQานธุรกิจ   
  �      �  

 

1552607 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการทCองเท่ียว        �    

1552608 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและการ 

             โรงแรม 
       � �  

 

1552609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ/ 

 
  �      �  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1552610 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม �        �   

1553611 ภาษาอังกฤษสำหรับผูQประกอบการ  �       �   

1553612 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและโฆษณา        �    

1553613 ภาษาอังกฤษเพ่ือการธนาคาร        �    

1553614 การส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดQวย 

             เทคโนโลยี 
 � �     �   

 

1553615 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก/ �        �   

1553616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/   �      �   

1553617 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดQานสุขภาพ  �        �   

1553618 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม �       �    

1553619 การจัดการธุรกิจสมัยใหมC                                     �       �  

1553620 ผูQประกอบการธุรกิจดิจิทัล               �       �  

1554621 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน �       � �   

1554622 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงาน 

             สำนักงาน 
  �    �    

 

1554623 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวCางประเทศ   �     �    

1554624 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติกส/    �      �   

1554625 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาตCอรอง  �        �   
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1554803 การวิจัยเบ้ืองตQนทางภาษา                �   �  �     

1561105 ภาษาญ่ีปุ̀น 1            � 

1561106 ภาษาญ่ีปุ̀น 2            � 

1562107 ภาษาญ่ีปุ̀น 3            � 

1562108 ภาษาญ่ีปุ̀น 4            � 

1563602 ภาษาญ่ีปุ̀นเพ่ือการทํางาน            � 

1563603 ภาษาญ่ีปุ̀นเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ            � 

1570101 ภาษาจีนระดับตQน 1           � 

1570102 ภาษาจีนระดับตQน 2           � 

1570103 ภาษาจีนระดับตQน 3           � 

1570104 ภาษาจีนระดับตQน 4           � 

1573601 ภาษาจีนเพ่ือการทํางาน           � 

1573602 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ             � 

1661101 ภาษาเกาหลี 1           � 

1661102 ภาษาเกาหลี 2           � 

1662103 ภาษาเกาหลี 3           � 

1662104 ภาษาเกาหลี 4            � 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1663601 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทำงาน           � 

1663602 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ           � 

1554702 การเตรียมฝcกประสบการณ/วิชาชีพ �  �         

1554703 การฝcกประสบการณ/วิชาชีพ �  �         

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ4 � หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของผูCเรียนใหCบรรลุตามผลลัพธ4การเรียนรูCที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูCที่กำหนด 
 
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู;จากหลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธOการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) จำแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลำดับช้ันปe) 

ช้ันปeท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

ช้ันปeท่ี 1  

1551103 ไวยากรณ/ภาษาอังกฤษ  3 (1-2-6)       U     

1551205 การฟ7งและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (1-2-6)    U  Ap      

1551206 การฟ7งและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (1-2-6)    U  Ap      

1551306 การอCานภาษาอังกฤษท่ัวไป  3 (1-2-6)     U       

1551404 ภาษาศาสตร/ภาษาอังกฤษ 3 (1-2-6)    U  U      

1561105 ภาษาญ่ีปุ̀น 1  3 (1-2-6)           U 
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ช้ันปeท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1561106 ภาษาญ่ีปุ̀น 2  3 (1-2-6)           U 

1570101 ภาษาจีนระดับตQน 1 3 (1-2-6)           U 

1570102 ภาษาจีนระดับตQน 2 3 (1-2-6)           U 

1661101 ภาษาเกาหลี 1 3 (1-2-6)           U 

1661102 ภาษาเกาหลี 2 3 (1-2-6)           U 

 ช้ันปeท่ี 2   

1552607 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการทCองเท่ียว            3 (1-2-6) U        U   

1552608 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและการ 

              โรงแรม 

3 (1-2-6) Ap        Ap   

1552609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ/ 3 (1-2-6)  Ap   U  Ap     

1552610 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอาหารและ          

               เคร่ืองด่ืม 

3 (1-2-6) U        Ap   

1552612 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและโฆษณา 3 (1-2-6)        U    

1562107 ภาษาญ่ีปุ̀น 3  3 (1-2-6)           Ap 

1562108 ภาษาญ่ีปุ̀น 4  3 (1-2-6)           Ap 

1570103 ภาษาจีนระดับตQน 3 3 (1-2-6)           Ap 

1570104 ภาษาจีนระดับตQน 4 3 (1-2-6)           Ap 
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ช้ันปeท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1662103 ภาษาเกาหลี 3 3 (1-2-6)           Ap 

1662104 ภาษาเกาหลี 4  3 (1-2-6)           Ap 

ช้ันปeท่ี 3    

1553307 การอCานภาษาอังกฤษธุรกิจ    3 (1-2-6)     U       

1553308 การเขียนเพ่ืองานธุรกิจ    3 (1-2-6)       Ap An    

1553503 การแปลเพ่ืองานธุรกิจ                     3 (1-2-6)     U  Ap     

1553504 การแปลงานดQานส่ือสารมวลชน           3 (1-2-6)        An U   

1553606 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน 

              ดQานธุรกิจ   

3 (1-2-6)   C      Ap   

1553611 ภาษาอังกฤษสำหรับผูQประกอบการ 3 (1-2-6)        An    

1553613 ภาษาอังกฤษเพ่ือการธนาคาร 3 (1-2-6)        An    

1553614 การส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

              ดQวยเทคโนโลยี 

3 (1-2-6)  Ap Ap     C    

1553615 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก/            3 (1-2-6) Ap        C   

1553616  ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/ 3 (1-2-6)   C      C   

1553617 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดQานสุขภาพ 3 (1-2-6) Ap        C   

1553618 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม 3 (1-2-6) Ap       C    
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ช้ันปeท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1553619 การจัดการธุรกิจสมัยใหมC                                   3 (1-2-6)   C       Ap  

1553620 ผูQประกอบการธุรกิจดิจิทัล             3 (1-2-6)   C       Ap  

1563602 ภาษาญ่ีปุ̀นเพ่ือการทํางาน  3 (1-2-6)        C    

1563603 ภาษาญ่ีปุ̀นเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ  3 (1-2-6)           Ap 

1573601 ภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3 (1-2-6)           Ap 

1573602 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 3 (1-2-6)           Ap 

1663601 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทำงาน 3 (1-2-6)           Ap 

1663602 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 3 (1-2-6)           Ap 

ช้ันปeท่ี 4  

1554803 การวิจัยเบ้ืองตQนทางภาษา               3 (2-2-5)  E   C  C     

1554621 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน          3 (1-2-6) Ap       C C   

1554622 ภาษาอังกฤษสำหรับงาน 

             เลขานุการและงานสำนักงาน 

3 (1-2-6)   C    C     

1554623 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวCาง 

             ประเทศ 

3 (1-2-6)   C     C    

1554624 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติกส/ 3 (1-2-6)   C      C   

1554625 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจา 

             ตCอรอง 

3 (1-2-6) Ap        C   
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ช้ันปeท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1554702 การเตรียมฝcกประสบการณ/วิชาชีพ 1 (60) Ap  C         

1554703 การฝcกประสบการณ/วิชาชีพ 6 (560) Ap  C         

 
หมายเหตุ:   ระบุในชCองของ PLOs ดQวยสัญลักษณ/ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating 

ตาม “Cognitive Domain” ระดับตCางๆ จากการเรียนรูQของ Bloom’s Taxonomy และสำหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใชQสัญลักษณ/ S, Affective 

Domain (Attitude) ใชQสัญลักษณ/ At 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู;ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด;าน 
ความรับผิดชอบหลัก ( � ) ความรับผิดชอบรอง ( � ) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู/ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู4 

3.  ทักษะทาง
ป<ญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธB
ระหวDางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

1551103 ไวยากรณ/ภาษาอังกฤษ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1551205 การฟ7งและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1551206 การฟ7งและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1551306 การอCานภาษาอังกฤษท่ัวไป � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553307 การอCานภาษาอังกฤษธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553308 การเขียนเพ่ืองานธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1551404 ภาษาศาสตร/ภาษาอังกฤษ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553503 การแปลเพ่ืองานธุรกิจ                     � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553504 การแปลงานดQานส่ือสารมวลชน           � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553606 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองานดQานธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1552607 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการทCองเท่ียว            � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1552608 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและการโรงแรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1552609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ/    � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา/ผลการเรียนรู/ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู4 

3.  ทักษะทาง
ป<ญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธB
ระหวDางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

1552610 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553611 ภาษาอังกฤษสำหรับผูQประกอบการ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553612 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553613 ภาษาอังกฤษเพ่ือการธนาคาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553614 การส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดQวยเทคโนโลยี � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553615 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก/            � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553617 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดQานสุขภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553618 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553619 การจัดการธุรกิจสมัยใหมC                                   � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1553620 ผูQประกอบการธุรกิจดิจิทัล             � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1554621 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน          � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1554622 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงาน 

             สำนักงาน 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1554623 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวCางประเทศ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา/ผลการเรียนรู/ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู4 

3.  ทักษะทาง
ป<ญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธB
ระหวDางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

1554624 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติกส/  � � � � �  � � �  � � � � � � � � 

1554625 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาตCอรอง  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1554803 การวิจัยเบ้ืองตQนทางภาษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1561105 ภาษาญ่ีปุ̀น 1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1561106 ภาษาญ่ีปุ̀น 2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1562107 ภาษาญ่ีปุ̀น 3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1562108 ภาษาญ่ีปุ̀น 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1563602 ภาษาญ่ีปุ̀นเพ่ือการทํางาน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1563603 ภาษาญ่ีปุ̀นเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1570101 ภาษาจีนระดับตQน 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1570102 ภาษาจีนระดับตQน 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1570103 ภาษาจีนระดับตQน 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1570104 ภาษาจีนระดับตQน 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1573601 ภาษาจีนเพ่ือการทํางาน   � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1573602 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา/ผลการเรียนรู/ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู4 

3.  ทักษะทาง
ป<ญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธB
ระหวDางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหB
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

1661101 ภาษาเกาหลี 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1661102 ภาษาเกาหลี 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1662103 ภาษาเกาหลี 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1662104 ภาษาเกาหลี 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1663601 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทำงาน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1663602 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1554702 การเตรียมฝcกประสบการณ/วิชาชีพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1554703 การฝcกประสบการณ/วิชาชีพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

หมายเหตุ  

1. ผูQสอนรายวิชาใด ๆ จำเปÖนตQองจัดการสอนและวัดผลการเรียนรูQ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด �) โดยตQองนำไปเขียนใน มคอ.3 

หมวด 4  และ มคอ.4 หมวด 3 

2. ผูQสอนรายวิชาใด ๆ จำเปÖนตQองรายงานผลการเรียนรูQ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด �) โดยตQองนำไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ขQอ 3   
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ตารางข&อมูลความคาดหวังของผลลัพธ3การเรียนรู&เม่ือส้ินป?การศึกษา 
ช้ันป?ท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ3การเรียนรู&เม่ือส้ินป?การศึกษา หมายเหตุ 

ช้ันป?ท่ี 1       นักศึกษาชั้นป.ที่ 1 จะต6องมีความรู6ความสามารถด6าน

ภาษาอังกฤษไมDต่ำกวDาระดับ A2 ตามกรอบมาตรฐาน 

Common European Framework of Reference for 

Language (CEFR) โดยสามารถผDานเกณฑdการทดสอบ 

Test of English for International Communication 

(TOEIC) ได6คะแนนไมDต่ำกวDา 250 คะแนน  

      ทั้งนี้ เครื่องมือที่สามารถนำมาใช6วัดและประเมินผล

ความสามารถด6านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแทนข6อสอบ 

TOEIC ม ีด ั งน ี ้  Cambridge Placement Test, Oxford 

Placement Test, PBRU English Placement Test, 

และ English Level Test  

 

PBRU English Placement Test เป}น

ข6อสอบวัดระดับความรู6ความสามารถ

ด6านภาษาอังกฤษที ่ผลิตโดยศูนยd

ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

English Level Test เป}นข6อสอบวัด

ระด ับความร ู 6ความสามารถด 6าน

ภาษาอังกฤษที ่ผลิตโดยสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรd

ศ า ส ต ร d แ ล ะ ส ั ง ค ม ศ า ส ต รd  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ช้ันป?ท่ี 2       นักศึกษาชั้นป.ที่ 2 จะต6องมีความรู6ความสามารถด6าน

ภาษาอังกฤษไมDต่ำกวDาระดับ A2+ ตามกรอบมาตรฐาน 

Common European Framework of Reference for 

Language (CEFR) โดยสามารถผDานเกณฑdการทดสอบ 

Test of English for International Communication 

(TOEIC) ได6คะแนนไมDต่ำกวDา 350 คะแนน  

      ทั้งนี้ เครื่องมือที่สามารถนำมาใช6วัดและประเมินผล

ความสามารถด6านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแทนข6อสอบ 

TOEIC ม ีด ั งน ี ้  Cambridge Placement Test, Oxford 

Placement Test, PBRU English Placement Test, 

และ English Level Test  

 

PBRU English Placement Test 

เป }นข 6อสอบว ัดระด ับความรู6

ความสามารถด6านภาษาอังกฤษท่ี

ผลิตโดยศูนยdภาษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

English Level Test เป}นข6อสอบ

วัดระดับความรู 6ความสามารถ

ด 6านภาษาอ ังกฤษท ี ่ผล ิตโดย

สาขาว ิชาภาษาอ ังกฤษ คณะ

ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร d ศ า ส ต ร d แ ล ะ

สังคมศาสตรd มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี 
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ช้ันป?ท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ3การเรียนรู&เม่ือส้ินป?การศึกษา หมายเหตุ 
ช้ันป?ท่ี 3       นักศึกษาชั้นป.ที่ 3 จะต6องมีความรู6ความสามารถด6าน

ภาษาอังกฤษไมDต่ำกวDาระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐาน 

Common European Framework of Reference for 

Language (CEFR) โดยสามารถผDานเกณฑdการทดสอบ 

Test of English for International Communication 

(TOEIC) ได6คะแนนไมDต่ำกวDา 450 คะแนน  

      ทั้งนี้ เครื่องมือที่สามารถนำมาใช6วัดและประเมินผล

ความสามารถด6านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแทนข6อสอบ 

TOEIC ม ีด ั งน ี ้  Cambridge Placement Test, Oxford 

Placement Test, PBRU English Placement Test, 

และ English Level Test  

PBRU English Placement Test 

เป }นข 6อสอบว ัดระด ับความรู6

ความสามารถด6านภาษาอังกฤษท่ี

ผลิตโดยศูนยdภาษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

English Level Test เป}นข6อสอบ

วัดระดับความรู 6ความสามารถ

ด 6านภาษาอ ังกฤษท ี ่ผล ิตโดย

สาขาว ิชาภาษาอ ังกฤษ คณะ

ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร d ศ า ส ต ร d แ ล ะ

สังคมศาสตรd มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี 

 

ช้ันป?ท่ี 4       นักศึกษาชั้นป.ที่ 4 จะต6องมีความรู6ความสามารถด6าน

ภาษาอังกฤษไมDต่ำกวDาระดับ B1+ ตามกรอบมาตรฐาน 

Common European Framework of Reference for 

Language (CEFR) โดยสามารถผDานเกณฑdการทดสอบ 

Test of English for International Communication 

(TOEIC) ได6คะแนนไมDต่ำกวDา 550 คะแนน  

      ทั้งนี้ เครื่องมือที่สามารถนำมาใช6วัดและประเมินผล

ความสามารถด6านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแทนข6อสอบ 

TOEIC ม ีด ั งน ี ้  Cambridge Placement Test, Oxford 

Placement Test, PBRU English Placement Test, 

และ English Level Test 

PBRU English Placement Test 

เป }นข 6อสอบว ัดระด ับความรู6

ความสามารถด6านภาษาอังกฤษท่ี

ผลิตโดยศูนยdภาษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

English Level Test เป}นข6อสอบ

วัดระดับความรู 6ความสามารถ

ด 6านภาษาอ ังกฤษท ี ่ผล ิตโดย

สาขาว ิชาภาษาอ ังกฤษ คณะ

ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร d ศ า ส ต ร d แ ล ะ

สังคมศาสตรd มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี        

พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
              ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์  (เกรด) ผิดปกติ และ  
การรายงานผลการทวนสอบ 

2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

- สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
     - ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     - มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ

ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้
ได้รับตรงกับงานที่ท า ทักษะความสามารถท่ีเรียนน าไปใช้ได้กับงานท่ีท า ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ 

ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5)  การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะจาก
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     3.1 มีความประพฤติดี 
     3.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     3.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
     3.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล    
     3.5 ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
     3.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
     3.7 สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ 
     3.8 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 16 
ภาคการศึกษา 
     3.9 ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนดโดย
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 550 คะแนนในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา หรือสอบผ่านเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน อ่ืน ๆ 
ทีเ่ทียบเท่าระดับ B1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language 
(CEFR) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
          1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอนการวัดและ
การประเมินผลในรายวิชา 
 2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 1) ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2) ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานทางวิชาการ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 4) ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่  
 5)  สนับสนุนผู้สอนให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสั งคมเ พ่ือให้                 
สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 6) สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 7) จัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการ

บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 
2. บัณฑิต 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ก าหนด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 

     3.   นักศึกษา 
.          3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และสติปัญญา และความมุ่งมั่นใน
การศึกษา 

      การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  และ
เตรียมความพร้อมการใช้ภาษาท่ี 3 ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป  
           3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ          
                 - 
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3.3  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้ 

         3.3.1 ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาที่ 
3 และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ  
                      1) กิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพ่ือการให้บริการด้านธุรกิจ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                      2) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
      3) กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

 3.3.2 ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สามารถท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3.3  มีระบบสนับสนุนและให้ค าแนะน านักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาได้ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 

3.3.4  มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คณะกรรมการแนะแนวนักศึกษา เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไข 

3.3.5  หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการแนะแนว การติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 
      4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่    

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการ
คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและมอบหมาย
รายวิชาให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 



82 
 

 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ    

4.2.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4.2.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้อง

เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
4.2.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ

ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.2.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา 
4.2.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา 
4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้  

ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง 

หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
 

 5. บุคลากรสายสนับสนุน  
     5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
           บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างและลักษณะของหลักสูตรและสามารถให้บริการแก่

อาจารย์ ในการใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะให้แก่บุคลากร  เช่น        
การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   6.1 หลักสูตร 

        6.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ที่สนองกับบริบทที่จะน า
หลักสูตรไปใช้ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
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   6.1.2 มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดงความ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบ
การศึกษา หรือไม่เกิน 4 ปี 

6.2 การเรียนการสอน 
6.2.1 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดย

พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

 6.3 การประเมินผู้เรียน 
    6.3.1 ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 6.3.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร  

         6.3.3 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

1 . ยกระดั บม า ต ร ฐ า น
คุณภาพหลั กสู ต ร  และ
พัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอน ที่เป็น
ผู้น าด้านการพัฒนา องค์
ความรู้และสามารถผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ  
ที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

1 . จัดท าหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้
มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  (Stake 
holders) 
 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 
3 . ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4 . ส่ ง เสริมอาจารย์ประจ า
หลักสู ตร ให้ ไปศึกษาดู งานใน
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร 

1 . มีหลั กสู ตรที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
holders) และสามารถอ้างอิง ได้กับ
มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
2. มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอโดยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทในสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 
90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดูงาน
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5. ส ารวจความต้องการด้าน
ความรู้  ทักษะของนักศึกษา 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
holders) ไ ด้ แ ก่  นั ก ศึ ก ษ า 
อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ
ธุรกิจ  
6. ส ารวจความพึงพอใจผู้ ใช้
บัณฑิต 

 
 
5 . มีการน าผลการประเมินผลการ
ส ารวจความต้องการความรู้  ทักษะของ
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร  
 
 
 
 
6. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอ ใ จ บั ณ ฑิ ต จ า ก ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ม า
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การ
สอนเชิงรุก กระตุ้นให้เกิด
ความใฝ่รู้ เสริมสร้างการ
คิดวิเคราะห์  เน้น
ประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน  

1 . จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2 . จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานในสาขาวิชาชีพทาง
ธุรกิจ 

1. มีแผนการสอนและสื่อการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.. มีจ านวนวิชาเรี ยนที่มีภาคป ฏิ บั ติ
วิชาชีพทางธุรกิจ มากกว่า 1 รายวิชา  
 
 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1 . ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
2 . จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ข อ ง
นั กศึ กษา อาจารย์  อุปกรณ์
เครื่องมือวิ จั ย  งบประมาณ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลงานทาง
วิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

1. มีรายงานผลการประเมินหลักสูตร
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ ง
ภายใน และภายนอกทุก 5 ปี   
2.  มีฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

3. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของนักศึกษาน ามาปรั บปรุ ง
หลักสูตร  

 
7.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

7.1 การบริหารงบประมาณ 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพ 
แวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

                มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ต าราภาษาอังกฤษ และโสตทัศนูปกรณ์อ่ืน ๆรวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในสืบค้น
นอกจากนี้ทางยังมีคณะ ศูนย์ภาษาและสาขาวิชาเองที่เปิดให้บริการห้องต่างๆ ประกอบไปด้วย 
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7.2.1 สถานที ่

ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 

อาคารเรียน  1   

1 ห้องเรียนอาคารวิทยาภิรมย์ 22 

อาคารเรียน   2  
1 ห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 
2 ห้องสมุด 2 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา อาคาร 23 3 

อาคารเรียน   3  
1 ห้องเรียนศูนย์ภาษา 9 
2 ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารศูนย์ภาษา 2 

7.2.2  อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  45 

2 คอมพิวเตอร์  200 
3 เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ 45 
4 กระดานอัจฉริยะ 2 
5 คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 60 
6 หนังสือภาษาอังกฤษ 1000 

 
7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานที่ส าหรับการ

เรียนการสอน  
  
2. สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน  
  
 

1 . มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภ า พ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
2 . มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภ า พ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
3. สื่อการเรียนการสอน 
  
  
  
  
 
 
4. หนังสือห้องสมุด 
  
5 . การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6. สถานประกอบการด้านธุรกิจ
ส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
  
7. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ  การให้
ค าปรึกษา 
1 0. จั ด ส ร ร ค อม พิ ว เ ต อ ร์  
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ

3. มีจ านวนเครื่องมัลติมี เดีย
โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
ก ร ะ ด า น อั จ ฉ ริ ย ะ  แ ล ะ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพียงพอ ต่อจ านวนห้องเรียน
และนักศึกษา  
4. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6 . มีสถานประกอบการด้าน
ธุรกิจส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพียงพอตามจ านวน
นักศึกษา 
7. มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
ให้ บ ริ ก า รหนั ง สื อ ว า รสาร 
เกี่ยวกับสาขา 
9. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่นเว็บไซต์   บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อิน เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย  เ พ่ื อ
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย เ พ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอน   

สนับสนุนการเรียนการสอน
เพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

 
7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

          
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้เพียงพอ โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ
บุ ค ล า ก ร  พ้ื น ที่ ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ในการให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุ้นการใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ 
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
3. จัดพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรม   
ก า ร เ รี ย น รู้  เ ช่ น บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การให้ค าปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
สื่อดิจิทัล 

1. มีห้องประจ าสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ
ให้ บ ริ ก า รหนั ง สื อ ว า ร ส า ร 
เกี่ยวกับสาขา 
3. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เ ว ็บ ไ ซ ต ์  ม ุม แ ล ก เ ป ลี ่ย น
เ ร ีย น รู ้ท า ง ว ิช า ก า ร ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา 
4 . มี เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ ก า ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต   
สื่อดิจิทัล 

 

8. อื่น ๆ (ถ้ามี)  
- 

9. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน  ติดตาม  และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้   จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  
ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

13. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

  
   

14.อ่ืน ๆ ระบุ. . .       
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียนก็จะต้องมีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมินความรู้
ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม 

ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา จะท าให้ทราบปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท า ได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา 
พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Non-Credit  

 Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถาม

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์

ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Word use, sentences and basic English grammar required in daily life 

use, particularly in the factual section. Introducing oneself and others, 

answering questions associated with personal information, as well as 

using English for communication in familiar situations focusing on 

integrated practice in a variety of relevant case studies. 

 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  

 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้ เบื้องต้นทาง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาล

พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Developing English skills in listening, speaking, reading, and writing based on 

basic knowledge of grammar, word functions, word order, and sentences in 

basic tense patterns for communication in daily life, focusing on integrated 

practice in a variety of relevant case studies. 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป    3 (1-2-6) 

English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเ พ่ือ 

การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 

communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and 

grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 

 
 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ    3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
หมายเหตุ  รายวิชา 2220200  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ 

รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของ
ภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจาก
งานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication property according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use 
critical thinking in things that being seen, speaking with positive 
communication on various occasions, and in various language levels. Using 
tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. 
Read for comprehension from various types of writing, writing various types 
of works according to the principles of writing, having manners for listening, 
speaking, reading and writing, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ     3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการ
พูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การ
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์
จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupation 
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, 
business negotiations, business letter writing, business communication 
through writing,  writing of the press releases on business, business 
communications and business negotiation in real situations through 
social media,  focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 
      Thai for Critical Thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการ
รับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์
และน าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการ
ตี ค ว าม  ก า ร ฟั ง อย่ า ง มี วิ จ า รณญาณ  ร วมถึ ง ก า ร อ่ าน เ พ่ื อ จั บ ใ จคว าม 
การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to 
apply the obtained data toward the processes of analytical thinking and 
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis, 
listening for interpretation, the use of judgment for listening including 
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation 
and critical reading, social communication and real situations, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับ
คุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความ
มีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
The meaning  characteristics and scope of recreation .The importance 
of recreation and quality of life, Principles of selection of recreational 
activities in daily life Practice recreation activities suitable for body 
development Mind, emotion, society To create self-worth Know 
yourself And live happily in society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม     3 (1-2-6) 

    Ethics and Social Responsibility 
ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย 
วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการ
พัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding 
and life in accordance with the principle of science, philosophy, and 
religion, ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the 
truth of the world and life, the development of their physical, verbal, 
and ethics, as a religious principles and ethical morality for good life, 
the development of intellectual and creative problem solving, the 
development of life skills in various fields for peaceful living together 
with other people and society, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 

      Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม 
ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างาน
เป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาใน
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and 
ethics, the philosophy for oneself learning, personal and personality 
development, human relations and teamwork, management of conflicts 
and the health promotion, and problem solving skills in the society of 
change, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร     3 (1-2-6) 

      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร

ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับ

ของการสื่ อสาร  โครงสร้ า งขององค์การที่ สั ม พันธ์กั บประสิ ทธิภาพของ 

การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและ

การสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือ

เสริมสร้ างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้น ในองค์การ ได้ แก่   

การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจ

เพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน

เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The concepts and process of communication, how to study 

communications in the organization, communication between group 

and organization, a good messenger and receiver, reflections of the 

communication, the organization structure related to the efficiency of 

communication, the impact of communications on job performance, the 

job satisfaction and organizational commitment including the 

application of psychological knowledge to enhance efficiency in 

communication that occur in the organization such as public relations 

with the psychological, management of rumors, the motivation to 

persuade and an analysis of personal body language, volunteer for 

community development, focus on the integrated practice from a 

variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคม
ตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development, principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development based 
on the king wisdom and including the application of the obtained 
knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems in 
their own daily lives and communities focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies. 

 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                             3 (1-2-6) 

  Phetchaburi Study for Entrepreneur 
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
การแก้ปัญหาทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรง
บันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิ
ปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความ
ซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                             3 (1-2-6) 
  Phetchaburi Study for Entrepreneur 

Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, 
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, 
study of the project under the Royal Initiative of His Majesty the King in 
Phetchaburi province, problem and the use of the approach of the 
Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems, 
approach for local development, Phetchaburi  craftsmanship, content, 
inspiration, and the process of creating a Phetchaburi’s skilled 
craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, wisdom and 
unique in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the 
integrated practice from a variety of the relevant case studies such as 
the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as 
cultural and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน     3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยใน
ปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน 
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์
ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบท
เอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน    3 (1-2-6) 

      Thai Society and the Current ASEAN Community 
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the 
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 
administration system, ASEAN community, intercultural communication, 
the mobility of labor, technology and innovation, stability, human 
trafficking problems, drugs, environmental and international relations, 
learn about the practice in data searching,  concepts presentation, 
knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated values, 
culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies  

 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for 
freedom and peaceful in Thai society and international community in 
accordance with the principles of tolerance, create and comply with 
social rules and basic laws related to democratic way of life with the 
King as Head of State, have strong citizenship and respect other 
people’s right, have a volunteer spirit and public mind, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน

ตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลัก

กฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและ

เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ใน

ชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริต

และคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน

เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

General knowledge of law with relationship and need to be used in daily 

life according to the change of social phenomena in present situation, 

study of the principle of law and jurisprudence of the public law and 

private law, principle of basic rights and freedoms based on the 

Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial 

law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the 

application and implementation of the law to be effectively in daily 

lives, concepts, theory and good governance, the performance of the 

organization based on good governance, fraud and corruption, system 

and mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and 

measures to prevent and resolve the problem of corruption and 

misconduct including transparency and build faith in performance, 

focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   3 (1-2-6) 
  Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่า
ทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการ
วิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุก
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media,  publishing media online.  The 
significance of media literacy in the context of information society, 
impact of the media, skills and elements analysis of media for literacy, 
the principle and access information from mass media to achieve 
maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to 
themselves and the society in various forms, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
และการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ 
การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็น
การบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของ
บุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

Basic principles of economics, determinants of supply and demand of 
the product, consumer behavior, an important characteristic of goods 
market having perfect competitive and imperfect competitive, 
calculation method of national income, finance and banking, monetary 
and fiscal policy, international trade and finance in the balance of 
payments, the application of principles of economics in daily life, 
personal financial management, personal financial planning, personal 
financial statements, individual income, income management, housing 
finance, financial terms of the vehicles and equipment needed to 
manage personal debt, risk management and insurance of persons, 
savings and investment of individuals, financial planning in each age, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

 3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่        3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่

ต่ า งๆ   ทา งด้ านการบริ หา รธุ รกิ จ  กา รควบคุ มทา งการ เ งิ นและธุ รกิ จ  
การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ และ
การฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The role of small business in the economy, method of establishment 
of a business organization, responsibility in the field of business 
administration, financial control and business, the implementation of 
various small businesses, starting business in the digital era, problem 
solving and decision making, the vision in the development of the 
business enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, 
business plan preparation and experimental practice as a new 
entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม    3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 
 ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาท
ของผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ
ผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่ม
และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองาน
อาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, 
the role of a good leader and follower, the psychology and leadership 
skills, personality development for leaders, teamwork, interpersonal 
relationship in the teamwork, group process and solving problems 
together, the development of the personality, and the public speaking 
training for careers, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
และเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and 
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic 
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related 
to electronic commerce, Business trial using electronic commerce, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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 3003110 ทักษะในศตวรรษที2่1 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3 (1-2-6) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษที่  21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ     3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลัง
กาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้
เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือ
สุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและ
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือก
กิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบ
องค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical 
fitness for ages, precautions and prevention of injuries from sports, 
sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of competition 
and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports for 
recreation including single and team sport that student can choose what 
interests, sports for development of the holistic health, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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7003120 ทักษะการคิด      3 (1-2-6) 
Thinking Skills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of 
language and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that 
occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing 
appropriate approaches, analyze and explain information in today’s 
global and making decisions based on data, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจ
ปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมี
ต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา 
และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

The roles of science and technology in the development of community, 
the nation of energy, global warming, the natural resources and 
environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, 
able to understand in problem and use science and technology to solve 
the various fields of problem, development of science and technology, 
the use of chemicals in daily life, the impact of chemicals on the  
environment, sun’s radiation and radioactive materials, home 
appliances and electrical equipment, the impact of scientific advances 
towards humans, social, environment and culture, use scientific analysis 
to understand and solve the problems in their lives, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว     3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

ความส าคัญของสิ่ งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving 
environmental problems, skills to create innovative environment for 
sustainable development, natural disasters, the classification of natural 
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and 
protection from natural disasters, green technology and environmental 
development for sustainable, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว 
เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับ
ภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการ
ใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้
สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
cleaning agents, food additives, milk and milk’s products, cosmetics, 
papers, the glue, resins, cement, drugs including the agricultural 
products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health care, 
the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge, 
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of 
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including 
the use of chemicals in the right way,  and detoxification of hazard 
chemicals, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ     3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า 
ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water 
supply, the interest charged, installment system, actuarial science, 
critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis to 
solve problems in daily life and business problems, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4430120  การคิดและการตัดสินใจ     3 (1-2-6) 

      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  

การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The principle and process of human thinking, creativity, systematic 

thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, 

the process of scientific knowledge acquisition, linear programming and 

its application in solving problems in their daily life, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ     3 (1-2-6) 

    Thai cooking and International cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมี

สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยใน

การบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบ

อาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา

การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote 

good health, Food to prevent disease and cause diseases, food 

preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 

food ,Popular cooking for career or extra income, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ      3 (1-2-6) 
      Dessert and Beverage for Business 

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการ
จัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาดและ
การจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, 
packing measures, marketing principles and business management, 
Practice in making Thai desserts and bakery, principles and technology 
of beverage production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and 
beverage business management, be able to work and be self-reliant, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรมการ
อนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การ
ออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความ
หลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

Principles and biological theories related to conservation, critical 
thinking skills and problem solving skills in the conservation of 
biodiversity, changes in biodiversity, the application of biotechnology in 
various areas including agricultural, food and medical in daily life, the 
ethics of conservation, the interference and community structures of 
organism, the relevance of human, the design and management of 
conservation areas, the political economy of conservation, the 
importance and value of the florae to life, diversity of the florae, the 
local wisdom in the application of the florae, critical thinking and 
problem solving skills in conservation and development of the florae, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้
ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the 
management of coastal and marine resources, planting and animal 
husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning agricultural 
skills to survive, organic farming to safety, agriproduct processing with 
ability to apply as professional career for sustainable self-reliance, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 
พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การ
คิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษา
เทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับ
บ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนว
ทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการ
พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy 
situation, study on technology of sustainable energy in the Royal 
initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a house and 
industrial buildings, energy-saving devices, approach to energy saving 
and technology for energy saving, the integration of renewable energy 
technologies and energy needs of the community focusing on the 
foundation development of stability and sustainability of the energy, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิด
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 
development of creative thinking towards innovation. Design concepts, 
thinking process and writing an operation plan. Apply appropriate 
application of technology. Adding value and developing products 
creatively. Learning principles of creative management, intellectual 
property, and commercialization as well as developing creative thinking 
to solve problems that occur within the local community, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร    3 (1-2-6) 
      Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่
จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving 
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving 
behavior, consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอ
ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขต
สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้น
การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้ง
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
โปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการค านวณ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 
      Computer Skills in Dynamic World 

Essential elements of information and communication technology, the 
use of information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the 
effectively uses of information technology and modern communication 
as well as investigation of the law relating to the use of the computer 
and information technology,  ethics and the health of computer users, 
critical thinking skills to use technology and the creatively use of 
information technology including the practice in operating system 
program, data searching, word processor program, spreadsheet and the 
presentations. Practicing the operating system program data query, word 
processing, spreadsheet and presentation, computer application to 
relate with the changes in dynamic world, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ      3 (1-2-6) 

   Life and Health 
ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหาร
อย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, 
food consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, 
consumption behavior, environment and factors affecting health, care 
promotion and health risks, holistic health care with traditional 
medicine, national health security, methods for adult and erotological 
nursing, resuscitation, approaches of care for disaster victims, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 



 
 

117 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1551103 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ            3 (1–2–6) 

English Grammar  
หลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาอังกฤษด้านรูปแบบของค า วลี และประโยค 
การเรียงล าดับค า ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยา หลักและการใช้ประโยค
ตามกาลเวลาในระดับประโยคเดี่ยว ประโยคผสมและซับซ้อน เครื่องหมายวรรค
ตอนและค าเชื่อม การน าโครงสร้างทางภาษาพูดและภาษาเขียนไปประยุกต์ใช้ใน
บริบทการสื่อสาร การวิเคราะห์โครงสร้างในภาษาพูดและภาษาเขียน การฝึกหัดการ
ใช้รูปประโยคต่าง ๆ ทีถู่กต้องตามโครงสร้างและความหมายทางภาษา 
English grammar and structures and pattern of words, phrases, and 
sentences, word ordering, subject-verb agreement. Tense usage and use 
in simple, compound and complex patterns with punctuations and 
discourse markers. Applying English patterns of speaking and writing in 
communicative contexts, analyzing speaking and writing patterns, 
practicing use of a variety of sentence patterns correctly with their 
structures and language meaning  

 

1551205 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3 (1–2–6) 

Listening and Speaking in Business English 1   
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการฟัง การแยกเสียง การออกเสียงที่เป็น
ปัญหา ลักษณะของภาษาพูด การเชื่อมค า การเน้นเสียงหนักเบาในระดับค าและวลี 
การเน้นท านองเสียงในการพูดประโยค ค าศัพท์เฉพาะและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้
เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เช่น การทักทายการกล่าวค าอ าลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การ
แสดงความคดิเห็น การพูดทางโทรศัพท ์เป็นต้น 
Analyzing and synthesizing information received, discrimination and 
recognition of sounds of spoken English, pronouncing problematic 
sounds, linking, assimilation, weak forms, stress and intonation in words, 
phrases and sentences. English specific vocabulary, collocations and 
expressions for communication in various business situations. English 
listening and speaking skills for communication such as greeting, saying 
farewells, introduction self and others, expressing opinion, telephoning, 
etc. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1551206 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   3 (1–2–6) 

Listening and Speaking in Business English 2  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1551205 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
 ทักษะการฟังและพูดเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน 

โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพและงานด้านธุรกิจ การเพ่ิมพูนค าศัพท์ 
ส านวน และบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์จริง  การพูดเกี่ยวกับบริษัท งาน 
ผลิตภัณฑ์ บรรยากาศทางธุรกิจ ลูกค้าสัมพันธ์  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตาม
แบบทดสอบ TOEIC   

  Pre-requisite course: 1551205 Listening and Speaking in Business 
English 1 

 English listening and speaking skills for communication in daily-life 
situations, especially in business career and work place. Increasing 
vocabulary, collocations, expressions and conversations used in real 
situations. Talking about companies, jobs, products, business 
environment. English skill development related to TOEIC test.  

 
1551306 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป    3 (1–2–6) 

Reading for General Purposes 
การอ่านในระดับค า วลี ประโยค และย่อหน้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
อ่านข้อความ หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ แผนภูมิ กราฟ โฆษณา และ
ความเรียง กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาดสายตา การจับประเด็น 
ใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ การอนุมานความหรืออ่านระหว่างบรรทัด และการ
หาข้อมูลเฉพาะของข้อความที่อ่านในงานธุรกิจ  
Reading words, phrases, sentences and paragraphs from a variety of 
sources. Reading texts, newspapers, signs, notices, symbols, charts, 
graphs, advertisements and expository texts. Basic reading techniques, 
skimming, scanning, and finding topic, main idea and purposes, making 
inference or read between the lines, and drawing specific information 
from the reading text in business. 
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1551404 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ    3 (1–2–6) 
English Linguistics  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ความหมายและสาขาต่างๆ ของ
วิชาภาษาศาสตร์ ระบบเสียงและสระภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล 
การออกเสียง การถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่
ยากส าหรับคนไทย 
Introduction to English linguistics, definition and sub-branches of 
linguistics, English sound system and vowels characteristics, and 
international phonetic symbols. Transforming sounds into phonetic 
symbols. English problematic sounds difficult for Thai learners. 

 
1553307 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ    3 (1–2–6) 

   Business English Reading  
ค าศัพท์เฉพาะและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน
รูปแบบข้อความทางธุรกิจ ฝึกการอ่านโฆษณารับสมัครงาน จดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษที่ ใช้ ในการสัมภาษณ์งาน การอ่านเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ และลักษณะงานประเภท
ต่างๆ, การตีความ, จับใจความและรายละเอียดส าคัญ, และโต้ตอบอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
English specific vocabulary and terminology used in communication in 
different situations in business texts. Practicing reading job recruitment, 
application letters and resume, English used in job interviews. Reading 
for business correspondence, business data and information, news, job 
assignment and descriptions. Interpretation, drawing main idea and 
important details, and providing appropriate and correct response to 
the reading. 

 
1553308 การเขียนเพื่องานธุรกิจ     3 (1–2–6) 

   Business Writing 
การวิเคราะห์และการฝึกปฏิบัติการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันตามรูปแบบที่ก าหนด ลักษณะและประเภทของข้อความ ความเรียง
ในงานธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารทางด้านธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น 
ข้อความย่อหน้า บันทึกข้อความ ประกาศ บัตรเชิญ การกรอกแบบฟอร์มเอกสาร 
การให้ข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ สถานที่จ าหน่าย ราคา การขาย 
และการส่งเสริมการขาย การเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณ จดหมายร้องเรียน 
ค าร้องและตอบกลับต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านธุรกิจทั้งทางออนไลน์
และออฟไลน์ 
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1553308 การเขียนเพื่องานธุรกิจ     3 (1–2–6) 

   Business Writing 
Features and various types of texts and compositions used in business 
works. Practicing in writing documents and forms, such as form of writing 
passages, memorandums, notice, invitation cards, document form filling 
proving and requesting information about products, prices place and 
promotion. Writing letters of thanks and complaint, request and reply 
with appropriate practice in business situations online and off-line 
communication schemes. 

 
 1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานด้านธุรกิจ  3 (1-2-6) 

English for Presentation in Business 
ลักษณะและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการน าเสนองาน การวางแผน การ
เตรียมการ วิธีการ และการฝึกปฏิบัติน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
เหมาะสมในสถานการณ์ทางธุรกิจประเภทต่างๆ การจัดและน าเสนอหัวข้อการ
ประชุม การด าเนินการประชุม การน าเสนอโครงการทางธุรกิจ การน าเสนอ
ข้อเท็จจริง การอ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็น และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการน าเสนอ 
English language features and patterns for presentation. Planning, 
preparation, methods and practice in presentation in various business 
settings using correct and appropriate use of English. Organizing and 
presenting meeting schedules, running meetings, presenting business 
projects, presenting factual information, making reference, discussing 
and giving opinion.  Using computer programs for effective presentation. 
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1554803 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา    3 (2-2-5) 

Introduction to Language Research 
ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับธุรกิจ การระบุปัญหาและหัวข้อการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือก
กลุ่มตัวอย่าง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างวิจัย การด าเนินการวิจัย 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อ
ค้นพบ การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัย การน าเสนอ
เผยแพร่ผลการวิจัย 
Basic concept and methodology of research. Practice conducting a 
research study in English language related to Business. Specifying 
problems and research topics, research design, sampling. Reviewing 
literature, developing proposal, conducting the study, collecting and 
analyzing data with statistics. Reporting results and finding, concluding 
the study and make discussion. Writing a complete research report, 
publishing and presentation. 

 
 2) กลุ่มวิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ   

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1553619 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่                                   3(1-2-6) 

           Modern Business Management 
ประเภทของธุรกิจสมัยใหม่ รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจ นโยบายการค้าและ
แนวโน้มธุรกิจสมัยใหม่ สินค้าและบริการ กระบวนการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ที่ประสบผลส า เร็จ 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ปัญหาในการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่และ
แนวทางแก้ ไขธุ รกิจ   การออกแบบธุรกิจ  การฝึกปฏิบัติการทดลองเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ 
Types of modern business, business models, commercial policies and 
trends of modern business, products and services, management process 
of modern business, characteristics of successful modern business 
entrepreneurship, modern business ethics, modern business problems 
and solutions, business design, and modern entrepreneurial practice. 
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1553620 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล     3(1-2-6) 

Digital Business for Entrepreneurs  
ความหมาย บทบาท ความส าคัญและองค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัลในบริบทของการ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษารูปแบบในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคของสื่อดิจิทัล กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบและสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจดิจิทัล 
Definition, roles, importance and elements of digital business in the 
context of modern business operations, consumer behavior analysis. 
Study of formats for communication and public relations, selection of 
tools and techniques of digital media, relevant laws to frame and model 
digital business. 

 

 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1552607 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว    3 (1-2-6) 

  English for Tourism Business 
ทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการให้บริการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเท่ียว เช่น
สถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งท่ีพัก กิจกรรม อาหารและเครื่องด่ืม สิ่งอ านวยความสะดวก 
และการเดินทาง  

Intermediate English skills in listening, speaking, reading and writing for 
communication and providing information related to tourism businesses, 
such as tourist attractions, accommodation, activities, food and beverages, 
facilities and transportation. 
 

1552608  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและการโรงแรม  3 (1-2-6) 
English for Hospitality and Hotel   
ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะและรูปแบบภาษาเพื่อการสื่อสารท่ีใช้ในการรับรองและ
ให้บริการภายในโรงแรม หลักการโรงแรมพื้นฐาน การฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการต้อนรับแขกท่ีมาพักในโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก  การ
ส ารองห้องพัก  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การติดต่อทางโทรศัพท์  การกรอก
แบบฟอร์ม และการบริการอื่น ๆ ของโรงแรม   
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1552608  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและการโรงแรม  3 (1-2-6) 
English for Hospitality and Hotel   
Vocabulary, collocation and expressions, technical terms, features and 
patterns of English for communication in hospitality and service in 
hotels. Basic knowledge in hoteling. Practicing skills in reception section 
welcoming guests, giving information about rooms, booking and making 
reservations, providing food and beverage services, talking on the 
telephone, and filling forms and providing other hotel services. 
 

1552609 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์   3 (1-2-6) 
English for Public Relations  
หลักการพ้ืนฐาน รูปแบบและกระบวนการของงานประชาสัมพันธ์ ศัพท์เฉพาะ 
ส านวนภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนส าหรับงานประชาสัมพันธ์ การ
เขียนประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสื่ออิเลคโทรนิกส์  ทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการให้ข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ แบบสถานการณ์
จ าลองและบริบทธุรกิจที่ก าหนด  
Basic principles, concepts and process of public relations. English 
language features, technical terms, expressions and structures in 
listening, speaking, reading and writing related to public relations. 
Writing text for public relations in mass media, in-printed magazines and 
journals, and online electronic text. Skills in communication for giving 
information of organizations to public. Practicing publishing writing work 
in simulated business contexts and situational assignments. 
 

1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  3 (1-2-6) 
  English for Food and Beverage Business 

ค าศัพท์เฉพาะ ส านวนและบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ฝึกทักษะการบรรยายข้อมูล และเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม การให้บริการ การน าเสนอสินค้า การซื้อและการขายสินค้า การแสดง
บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในบริบททางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์เพ่ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
English words and phrases, features and patterns, collocations and 
expressions, and technical terms found in different types of food and 
beverage business. Practicing skills in describing and explaining about 
food and beverage, serving, presenting and promoting the products. 
Role-playing and simulating activities in food and beverage settings. The 
use of technology and electronic tools in food and beverage business. 
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1553503  การแปลเพื่องานธุรกิจ      3 (1-2-6) 
Translation for Business Work 
หลักการแปล กฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการแปลภาษาในระดับค า วลี ประโยค และย่อ
หน้า การฝึกฝนทักษะการใช้พจนานุกรมเพ่ือจุดประสงค์ด้านการแปล ฝึกทักษะการ
แปลข้อความ ประโยค และย่อหน้าสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจทั้งจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
Principles and rules of language translation at levels of word, phrase, 
sentence and paragraph. Practicing skills in using dictionaries for 
translation purpose. Exercising translation non-texts, sentences, and 
short passages in business work from English into Thai and Thai into 
English. 

 
1553504 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน    3 (1-2-6) 

Translation in Mass Media  
หลักการและกระบวนการแปล ลักษณะภาษาและรูปแบบงานสื่อสารมวลชน การ
ฝึกฝนทักษะการแปลล่ามในงานด้านสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าวโทรทัศน์  
บทสนทนาทางธุรกิจ สุนทรพจน์ การประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ การแปลที่ก าหนด
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
 

1553504 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน    3 (1-2-6) 
Translation in Mass Media  
Principle and process of translations. Language feature and patterns of 
various forms of mass media. Practicing skills of interpretation from 
news on television, business conversation, and talks in business work. 
Translating assignments, both English into Thai and Thai into English. 
 

1553611 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ   3 (1-2-6) 
  English for Entrepreneurship  

ค าศัพท์ วลี และการใช้ภาษาอังกฤษในการเป็นผู ้ประกอบการ การฝึกฟังข่าว
เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่และน าเสนอการวิเคราะห์ตลาด ฝึกอ่านกรณีศึกษา 
ว ิเคราะห ์จ ุดแข ็ง  จ ุดอ ่อน โอกาส และอ ุปสรรค และเข ียนรายงานสร ุป  
Vocabulary, phrases and English usage in entrepreneurship; practic ing 
listening to the news about venture capital and presenting marketing 
analysis. Practice reading case studies, doing a SWOT analysis 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) and writing 
synopses. 
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1553612   ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา   3 (1-2-6) 
  English for Marketing and Advertising 

ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการตลาด ความรู้ด้าน
การตลาด ส่วนผสมการตลาดเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า ราคา สถานที่จ าหน่าย และ
การส่งเสริมสินค้า การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการสื่อสาร การกระจายสินค้าและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการตลาด ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในการโฆษณา ฝึกทักษะการฟัง
ส านวนต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณา อภิปรายลักษณะและส านวนภาษาที่ ใช้ในค าขวัญ 
ฝึกอ่านท าความเข้าใจและเขียนข้อความโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา 
English words and phrases, features and patterns, collocations and 
expressions, and technical terms used in marketing. Knowledge in 
marketing, basic concept of a marketing mix projecting product, price, 
place, and promotion. Practicing English skills with listening, speaking, 
reading and writing to increase communicative ability, logistics, and 
technology associated with marketing. Vocabulary and terminology of 
advertising; practice listening to different advertisement expressions 
and discussing characteristics and literary styles of slogans. Practice 
reading comprehension and writing a copy for printed ads.  
 

1553613 ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร    3 (1-2-6) 
  English for Banking   

ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกรรมทางธนาคาร การ
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานธนาคารและ
ธุรกรรมการเงิน ความรู้เกี่ยวกับประเภท โครงสร้างและระบบของธนาคารและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน พนักงานและลักษณะงานบริการด้านการธนาคาร ความรู้
เกี่ยวกับการเงินและตลาดทุน จริยธรรม เทคโนโลยีการธนาคารออนไลน์ 
English words and phrases, features and patterns, collocations and 
expressions, and technical terms used in banking. Knowledge in banking, 
types, structure and system of bank, and financial products. Practicing 
English skills of listening, speaking, reading and writing for bank service 
and transactions. Bank personnel and staff, job descriptions. Knowledge 
of stocks, monetary markets, ethic, and online banking technology. 
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1553614 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยเทคโนโลยี  3 (1-2-6) 
  Business Communication with Technology 

หลักการ ทฤษฏี ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฝึกการสื ่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมน าเสนอผลงาน โปรแกรม
บนเว็บ เครื ่องมือค้นหา จดหมายอิเล ็กทรอนิกส์ กระดานสนทนาออนไลน์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์  
Principles, theories, vocabulary, and expressions used in Information 
and Communication Technology (ICT); practice communicating 
Business English through computer applications and Web 
applications: word processor, spreadsheet, presentation programs, 
search engines, emails, online forums, social networks and Web sites.  

 
1553615 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์     3 (1-2-6) 

English for Tour Guide  
หลักการเบื้องต้นและความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ค าศัพท์เฉพาะ 
ส านวนและบทสนทนาภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในการน านักท่องเท่ียวชมสถานท่ี
ส าคัญของประเทศไทย การบรรยายข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ท้ัง
ธรรมชาติ ทะเล และชุมชนท้องถิ่น  การบรรยายเนื้อหาเกี่ ยวกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาท ศีลธรรม เทศกาล และอาหารไทย การแสดง
บทบาทสมมติและกิจกรรมอื่น ๆ ของมัคคุเทศก์ 
Introduction to principles and knowledge of tour guiding and being a 
tour guide. Vocabulary, expressions, and conversations for tour guides 
in well-known attractions around Thailand. Giving information in various 
forms for natural tour, eco-tour, and cultural-tour, and community tour, 
Thai cultures, traditions, manners, religious practice, festivals, and food 
and fruit. Role-playing and simulating tour guiding and other activities in 
English as a tour guide. 
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1553616 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3 (1-2-6) 
    English for E - Commerce 

ค าศัพท์และส านวนพื้นฐานที่ใช้ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกทักษะการ
อ่านจากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริษัทต่าง ๆ 
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการช าระเงิน รูปแบบ
การโฆษณา การวิจัยและส ารวจ ช่องทางการสื ่อสารออนไลน์ผ ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บ กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสังคมออนไลน์ 
ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
เขียนรายงานสรุป การวิเคราะห์และการน าเสนอกรณีศึกษา 
Basic vocabulary and expressions used in e-commerce; practicing 
reading case studies of entrepreneurs and established e-commerce 
companies: internet infrastructures, security and payment systems, 
advertising formats, researches and surveys, online communication 
channels through e-mails, Web pages, forums, and social networks, 
legal problems and ethic concerning with e-commerce. Practicing 
writing synopses. Analyzing and presenting case studies to e-
commerce. 

 
1553617  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจด้านสุขภาพ   3 (1-2-6) 

English for Health Business  
ความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพ ค าศัพท์เฉพาะ ส านวนและ
การสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในบริบทและงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และการบริการด้านสุขภาพ การแพทย์และการพยาบาล ยา การรักษาสุขภาพ การ
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง-พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านธุรกิจดูแลสุขภาพ 
อนามัยปฏิบัติและการป้องกันการเจ็บป่วย การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 
Introductory knowledge regarding health and health-care service. 
Vocabulary and technical terms, collocations and expressions used in 
conversations in healthcare business context and situations. Medical 
and nursing services, medicine, therapy, workout gym, sports, Thai spa 
and traditional massage services. Practice and development of skills in 
English listening-speaking, reading and writing in health-care business.  
Hygienic and illness preventive practice, health watch for deadly 
pandemic disease prevention. 
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1553618   ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม  3 (1-2-6) 
English for Industrial Careers  
แนวคิดภาพรวมของงานบริการในธุรกิจอุตสาหกรรม ลักษณะของภาษาอังกฤษท่ีใช้
ในงานอุตสาหกรรม การใช้ค าศัพท์ ส านวน และประโยคในการสื่อสาร  การใช้
ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อสารในงานประเภท
ต่าง ๆ ในการบริหารและการจัดการงานในส านักงาน การขนส่ง การเงิน การผลิต
สินค้า คลังสินค้า การจัดซื้อ การน าเข้าและส่งออก และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
งานอุตสาหกรรม การตลาดออนไลน์ การขายส่งและการกระจายสินค้า 
Concepts and overview of industrial careers and services in general. 
English features used in industrial business work. Use of words, 
collocations, technical terms and sentences in communication. 
Enhancing listening, speaking, reading and writing skills in industrial 
careers in different kinds of work in administration and management, 
employment, personnel, office work, logistic and shipment, product 
manufacturing, warehousing, trading and purchasing, import and export, 
and technology in industrial work. E-marketing, Whole sale and goods 
distribution. 

 
1554621  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน    3 (1-2-6) 

  English for Airline Business  
พ้ืนฐานความรู้ แนวคิด รูปแบบของงานและอาชีพในธุรกิจการบิน งานในสนามบิน 
ค าศัพท์เฉพาะ ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารบริการ
ภาคพ้ืนดิน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงาน
ธุรกิจการบิน การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วด้วยบทบาทสมมติใน
การท างานด้านธุรกิจการบิน การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน การอธิบายเกี่ยวกับการ
โดยสารเครื่องบิน การเช็คอิน บัตรผ่านขึ้นเครื่อง ตารางการบิน การเช็คอินขึ้นเครื่อง 
รวมการประกาศให้ข้อมูลต่าง ๆ ภายในสนามบิน เทคโนโลยีการบริการสนามบิน
และการตลาด 
Basic knowledge concepts, patterns of work and careers in airline 
business. Work at an airport. English vocabulary, technical terms, 
collocations, and expressions important for airline services. Practice 
skills in listening, speaking, reading and writing associated with in airline 
business situations. Practicing role plays and simulations on 
communication in ground-floor services, booking air tickets, handling 
boarding passes, checking flight schedules, aircraft boarding, making 
announcements in the airport. Using technology for airline services and 
marketing. 
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1554622 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน  3 (1-2-6) 
English for Secretaries and Office Work 
ความรู้ทั่วไปของงานเลขานุการ รูปแบบและลักษณะภาษาอังกฤษที่ใช้ ค าศัพท์ 
ส านวน และบทสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการและงานส านักงาน การติดต่อ
ระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน การทักทายและ
การต้อนรับลูกค้า การให้ข้อมูลและการอธิบาย การใช้อุปกรณ์ส านักงาน การนัด
หมาย การจัดประชุมและการจดบันทึกการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การพิมพ์
และการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
General knowledge of secretariat work. English language patterns and 
features, vocabulary, technical terms, collocations and expressions in 
conversations used in secretary and office work. Corresponding 
interpersonally and on telephone. Practice skills in listening, speaking, 
reading, and writing in secretary works, greeting, welcoming, giving 
information, using office equipment, making appointments, arranging 
meetings, writing minutes, filling forms, and writing emails.  

 

1554623 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ   3 (1-2-6) 
English for International Business  
ความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ ค าศัพท์เฉพาะ ส านวน ลักษณะภาษาและ
รูปแบบการใช้ภาษาที่จ าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจน าเข้าและส่งออก การพัฒนาความสามารถการสื่อสาร
ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์เพ่ือติดต่อกับบริษัทต่างชาติในการด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ 
General knowledge in international business. Technical terms, 
expressions, patterns and features of English required in undertaking 
international business. Practicing skills in using English for import-export 
business. Developing competence in using electronic communication 
devices to contact foreign firms in various types of business. 

 
1554624 ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์    3 (1-2-6) 
    English for Logistics 

ค าศัพท์เฉพาะ ค าย่อที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาทักษะการ
อ ่าน ว ิเคราะห ์เอกสาร และเข ียนรายงานสร ุป การฝ ึกท ักษะการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษด้านบริการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดหาสินค้า
วัตถุดิบ การบริการด้านการขนส่ง อุปกรณ์และกระบวนการการขนส่งสินค้าต่าง ๆ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1554624 ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์    3 (1-2-6) 
    English for Logistics 

Terminology and abbreviations used in logistic systems; developing 
reading skill, analyzing documents, and writing synopses. Practicing 
English communication skill in logistic services: inventory 
management, supply of raw materials, transportation services, tools 
and the process of distribution. 

 
1554625 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง   3 (1-2-6) 

English for Negotiation 

ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็นสากล 
ฝึกกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเปิดประเด็น การชักชวน การ
แก้ปัญหา การหาข้อสรุปในการเจรจาต่อรอง  ฝึกทักษะการฟังและการพูดที่ใช้
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ฝึกวิธีการประนีประนอมและการจัดการลูกค้า ฝึกทักษะ
การอ่านเอกสารเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและปัญหาของลูกค้า และเขียนรายงานสรุป  
Vocabulary and expressions used for negotiation in an international 
business context; practice business negotiation processes: making 
opening statements, pitching, problem solving and drawing 
conclusions. Practice listening and speaking with customers. Practice 
compromising and dealing with customers. Practice reading passages 
about customers’ complaints and problems including writing 
synopses. 
 

4) กลุ่มวิชาภาษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1561105 ภาษาญี่ปุ่น 1       3 (1-2-6) 

Japanese 1 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น (ฮิระงะนะ คะตะคะนะ 
และคันจิ) พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Foundations in reading and writing Japanese letters including Hiragana, 
Katakana, and Kanji, developing basic skills in listening, speaking, 
reading, and writing for communication in daily life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1561106 ภาษาญี่ปุ่น 2      3 (1-2-6) 

Japanese 2 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1561105 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคระดับต้น พัฒนาทักษะการฟังพูดเพ่ือสื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป อ่าน และเขียนข้อความอย่างง่าย 
Foundations in Japanese vocabularies, expressions, and structures, 
developing listening and speaking skills for communication in general 
situations, reading and writing simple texts 

 

1562107 ภาษาญี่ปุ่น 3       3 (1-2-6) 
Japanese 3 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1561106 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคระดับต้น พัฒนาทักษะการฟังพูดเพ่ือสื่อสาร
เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ อ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น 
Foundations in Japanese vocabularies, expressions, and structures, 
developing listening and speaking proficiencies for communicating 
interested topics, reading and writing short texts 

 
1562108 ภาษาญี่ปุ่น 4       3 (1-2-6) 

Japanese 4 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1562107 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3) 
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคระดับกลาง พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ 
Intermediate level of Japanese vocabularies, expressions, and 
structures, developing Japanese proficiencies in listening, speaking, 
reading, and writing for expressing ideas and presentation 

 

1563602 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท างาน     3 (1-2-6) 
Japanese for Work 
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคระดับกลาง วัฒนธรรมการท างานแบบญี่ปุ่น 
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการท างานกับคนญี่ปุ่นหรือ
องค์กรของญี่ปุ่น 
Intermediate level of Japanese vocabularies, expressions, and 
structures, Japanese working culture, developing proficiencies in 
listening, speaking, reading, and writing for working with Japanese or 
Japanese organizations 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1563603 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ    3 (1-2-6) 

Japanese for Business Communication  
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นด้านธุรกิจ พัฒนาทักษะการสื่อสาร
และการน าเสนอเพ่ืองานธุรกิจ 
Business vocabularies, expressions, and structures, developing 
communicative competence and skills in business presentation 

 

1570101 ภาษาจีนระดับต้น 1     3 (1-2-6) 
Elementary Chinese 1 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 150 ค า การ
ใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน 
Basic Chinese language skills in listening, speaking, reading and writing, 
sentence structures, basic grammar and approximately 150 new 
vocabulary. 

 
1570102 ภาษาจีนระดับต้น 2     3 (1-2-6) 

Elementary Chinese 2 
หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 300 ค า 
การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 
Basic Chinese language skills in listening, speaking, reading and writing, 
sentence structures, basic grammar and approximately 300 new 
vocabulary. Using Chinese words and phrases in more complicated 
structures and using Chinese-Thai dictionary. 
 

1570103 ภาษาจีนระดับต้น 3     3 (1-2-6) 
Elementary Chinese 3 
หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 450 ค า 
การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 
Basic Chinese language skills in listening, speaking, reading and writing, 
sentence structures, basic grammar and approximately 450 new 
vocabulary. Using Chinese words and phrases in more complicated 
structures and using Chinese-Thai dictionary. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1570104 ภาษาจีนระดับต้น 4     3 (1-2-6) 
Elementary Chinese 4 
หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 600 ค า 
การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย
Basic Chinese language skills in listening, speaking, reading and writing, 
sentence structures, basic grammar and approximately 600 new 
vocabulary. Using Chinese words and phrases in more complicated 
structures and using Chinese-Thai dictionary. 
 

1573601 ภาษาจีนเพื่อการท างาน     3 (1-2-6) 
Chinese for Work 

ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคระดับกลาง วัฒนธรรมการท างานแบบจีน 
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการท างานกับคนจีนหรือ
องค์กรของจีน 
Intermediate level of Chinese vocabularies, expressions, and structures, 
Chinese working culture, developing proficiencies in listening, speaking, 
reading, and writing for working with Chinese people or organizations. 

 
1573602  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ    3 (1-2-6) 

Chinese for Business Communication  
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาจีนด้านธุรกิจ พัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การน าเสนอเพ่ืองานธุรกิจ 
Business Chinese vocabulary, expressions, and structures, developing 
communicative competence and skills in business presentation 

 

1661101 ภาษาเกาหล ี1      3 (1-2-6) 
Korean 1 
การเรียนรู้ตัวอักษรเกาหลี รูปแบบการประสมค า การฝึกทักษะการใช้ภาษาเกาหลี
เบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานและ
ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า 
Learning Korean characters, word composition, basic Korean language 
skills in listening, speaking, reading and writing, sentence structures, 
basic grammar and approximately 300 new vocabulary. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1661102 ภาษาเกาหล ี2      3 (1-2-6) 
Korean 2 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1661101 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนโดยใช้รูปประโยค 
ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้นและการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 300 ค า  
Development of Korean language skills in listening, speaking, reading 
and writing using simple sentence patterns, more complex grammar and 
approximately 300 new vocabulary. 
 

1662103 ภาษาเกาหล ี3      3 (1-2-6) 
Korean 3 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1661102 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 
การฝึกทักษะการใช้ภาษาเกาหลีทั้งสี่ด้านรวมถึงการใช้รูปประโยคความรวมและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น การเรียนรู้ส านวนที่ใช้ในการสนทนาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ และค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 300 ค า 
Practicing 4 skills in use of Korean language, including the use of 
sentence patterns, compound sentence and higher level of grammar 
structure. Idioms used in conversation in various situations and 
approximately 300 new vocabulary. 

 
1662104 ภาษาเกาหล ี4       3 (1-2-6) 

Korean 4  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1662103 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3) 
การใช้ภาษาเกาหลีทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น 
การใช้รูปประโยคความซ้อนและโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึง
การฝึกแปลข้อความสั้น ๆ และเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 300 ตัว 
Practicing 4 skills in use of Korean language, including complex sentence 
and higher level of grammar structure. Translating Korean short texts 
and approximately 300 new vocabulary. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1663601 ภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน    3 (1-2-6) 
Korean for Work 
ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการท างานการติดต่องาน ฝึกทักษะการใช้ภาษาเกาหลีใน
การอ่านป้ายสมัครงาน การเ ขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การ
แนะน าตัวเอง แนะน าหน่วยงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมในการท างานกับคนเกาหลี  
Vocabulary, idioms used in work, making business contact. Practicing 
using Korean language skills in reading job applications. Writing cover 
letters, job interview, self-introduction and agency introduction 
including the culture of working with Korean people. 

 

1663602  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   3 (1-2-6) 
Korean for Business Communication  
ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ เช่น การเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า การขนส่ง
สินค้า การท าสัญญาธุรกิจ การเงิน การธนาคาร รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรและ
มารยาทข้ันพื้นฐานในการติดต่อทางธุรกิจ 
Vocabulary and expressions used in business transactions, such as 
bidding, ordering products, making business contract, financial, and 
banking contract, including culture and basic etiquette in business 
dealings. 

 
 5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1554702 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1 (60) 

Preparation for Work Experience  
การฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างานหน่วยงานต่าง ๆ โดย
การจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบททางด้านธุรกิจ เช่น การโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การส่งออก การน าเข้าสินค้า ธุรกิจการบิน การตลาด 
การเงินและการธนาคาร เป็นต้น การฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการติดต่อกับ
ชาวต่างชาติเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ 
Practicing English used in different kinds of business careers by 
stimulating various situations in business contexts stimulation such as 
hotel and tourism industry, import and export business, airline business, 
marketing, financial work and banking, etc. Training students to learn 
how to contact foreigners for business interactions. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1554703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    6 (560) 

Work Experience  
การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การท างานติดต่อกับชาวต่างชาติทั้งด้านการพูดและการเขียน การท าวิจัยในหัวข้อ
ทางด้านภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจ 
Practicing English in government or private agencies where English is 
used for dealing with foreigners in both speaking and writing including 
conducting research on English language topics. 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in  
                  Business English 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts   
                     (Business English) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Business English) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in  
                  Business English 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts   
                     (Business English) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Business English) 
 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    130 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           93 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มเอกบังคับด้านหลักภาษา                42 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มเอกบังคับด้านธุรกิจ                        9 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มเอกเลือก                                   36 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               6 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างของหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    121 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           85 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มเอกบังคับด้านหลักภาษา                33 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มเอกบังคับด้านธุรกิจ                        6 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มเอกเลือก                                   24 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาที่ 3      15 หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               6 หน่วยกิต 
   

1. ปรับโครงสร้างหลักสูตร 
โดยลดจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร เนื่องจากมีการ
ตัดบางรายวิชาออกเพ่ือให้เหลือ
ร า ย วิ ช า ที่ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับหลักสูตร 
2. ปรั บหน่ ว ยกิ ตหมวดวิ ช า
เฉพาะด้าน โดยลดหน่วยกิตกลุ่ม
เอกบังคับด้านหลักภาษา และ
เพ่ิมหน่วยกิตในกลุ่มเอกเลือก
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาที่มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ิมข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                          
1540201    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 
1540202    ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                3 (3–0–6) 
1540203    ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์     3 (3–0–6) 
1540204    ภาษาไทยส าหรับครู                3 (3–0–6) 
1550101    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        3 (3–0-6) 
1550102    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน  3 (3–0–6) 
1550103    ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ        3 (3–0–6) 
1550104    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                3 (3–0–6) 
1550105    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3–0–6) 
1550106       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวฒันธรรมอาเซยีน  
                                                                                 3 (3–0–6) 
1550107    ภาษาอังกฤษส าหรับครู     3 (3–0–6) 
1560101    ภาษาพม่าเบื้องต้น      3 (3–0–6) 

1560102    ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัส            ชื่อวิชา                               
2220200    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                  Non-Credit 
2220201    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3 (1-2-6) 
2220202    ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป       3 (1-2-6) 
2220203    ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ     3 (1-2-6) 
2220510    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3 (1-2-6) 
2220520    ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 
2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์           3 (1-2-6) 

    
 

1. ปรับชั่วโมงเรียนเพ่ิมขึ้นปรับ
ค าอธิบายให้เหมาะสม 
2. เนื้อหาเน้นทักษะการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน 
(communication skills ) 
3. รายวิชาภาษาอังกฤษเน้นสอบ
ผ่าน CEFR  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  
1570101    ภาษาจีนเบื้องต้น                    3 (3–0–6) 

1570102    ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3 (3–0–6) 

1580101    ภาษาฮินดีเบื้องต้น                  3 (3–0–6) 

1580102    ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร     3 (3–0–6) 

1590101    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      3 (3–0–6) 

1590102    ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3 (3–0–6) 

1610101    ภาษาเขมรเบื้องต้น      3 (3–0–6) 

1610102    ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร     3 (3–0–6) 

1620101    ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                3 (3–0–6) 

1620102    ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        3 (3–0–6) 
1630101    ภาษามลายูเบื้องต้น                3 (3–0–6) 
1630102    ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     3 (3–0–6) 
1640101    ภาษาเวียดนามเบื้องต้น     3 (3–0–6) 
1640102    ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร    3 (3–0–6) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ใหเ้รียนไม่น้อยกว่า  3หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  
2500100    วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    3 (3–0–6) 
2500101    การเมืองและการปกครองไทย    3 (3–0–6)  
2500102    วิถีไทย      3 (3–0–6) 
2500103   ความเป็นพลเมือง      3 (3–0–6) 
2500104    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3 (3–0–6) 
2500105  เพชรบุรีศึกษา     3 (3–0–6) 
2500106  อาเซียนศึกษา     3 (3–0–6) 
2500107  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท    3 (3–0–6) 
2500108  ความรับผิดชอบต่อตนเอง    3 (3–0–6) 
2500109  สังคมน่าอยู่      3 (3–0–6)  
2500110  อัตลักษณ์ไทย     3 (3–0–6)  
2560111  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น    3 (3–0–6) 
2560101  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3–0–6) 
3560101  การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น    3 (3–0–6) 
                                                            

1. 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา  
2221210    ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 
2310020    เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ  3 (1-2-6) 
2310030    สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 
                                                              3 (1-2-6) 
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง             3 (1-2-6) 
2340310    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3 (1-2-6) 
3211110    การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล      3 (1-2-6) 
3330010    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
3330020    ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                      3 (1-2-6) 
3330030    ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม        3 (1-2-6) 
3330110    การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6)  
3003110      ทักษะในศตวรรษที่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6)
  
  

 

1. เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
2. เนื้อหาเน้นศาสตร์ 
พระราชา การพัฒนาท้องถิ่น 
3. เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.  ปรับค าอธิบายรายวิชา 
5. เ นื้ อ ห า เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะชีวิตในความเข้าใจท้องถิ่น 
6. เน้นการอยู่ร่วมกันของพลเมือง
ไทย 
7. ตัดบางรายวิชาออกแล้วเอา
ไปรวมกับวิชาอ่ืน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

3560102  ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม   3 (3–0–6) 
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3 (3–0–6) 
 
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3 (3–0–6) 
1050102 ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามส่วนบุคคล 3 (3–0–6) 
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง       3 (3–0–6) 
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (3–0–6) 
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต      3 (3–0–6) 
1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ     3 (3–0-6) 
1520102 ทักษะคิดเชิงระบบ      3 (3–0–6) 
1520103   การคิดเชิงสร้างสรรค์      3 (3–0–6) 
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3 (3–0–6) 
2010102 ช่างเมืองเพชร       3 (3–0–6) 
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์      3 (3–0–6) 
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี      3 (3–0–6) 
 

 
 
 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                               
2810310    นันทนาการในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
2221310    จริยธรรมและทักษะชีวิต   3 (1-2-6) 
2310010    ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต 
                                                              3 (1-2-6) 
3310801    จิตวิทยาการสื่อสาร   3 (1-2-6) 

 

1. เนื้อหาเน้นทักษะ 
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะชีวิต ความรู้เท่าทัน
โลก 
2. เน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
Thailand 4.0 
3. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปและปรับรวมกับวิชาอ่ืน 
4. ปรับชั่วโมงเรียนเพ่ิมขึ้นใน
บางรายวิชา 
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เหตุผล 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียน 
   ไม่น้อยกว่า                                12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 (3–0–6) 
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต     3 (3–0–6) 
4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  3 (3–0–6) 
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ      3 (3–0–6) 
4020101 เคมีในชีวิตประจ าวัน           3 (3–0–6) 
4020102   เคมีและภูมิปัญญาไทย               3 (3–0–6) 
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์      3 (3–0–6) 
4030002 พืชพรรณเพ่ือชีวิต      3 (3–0–6) 
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน 3 (3–0–6) 
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (3–0–6) 
4040102 การคิดและการตัดสินใจ     3 (3–0–6) 
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ      2 (1–2–3) 
4070302 สุขภาพครอบครัว      2 (1–2–3) 
4080101 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ       2 (1–2–3) 
4080102 นันทนาการเพ่ือชีวิต      2 (1–2–3) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                               
1810310    กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ            3 (1–2–6) 
4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3 (1-2-6) 
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว         3 (1-2-6) 
4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน             3 (1-2-6) 
4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ            3 (1-2-6) 
4430120 การคิดและการตัดสินใจ            3 (1-2-6) 
4520110 การท าอาหารไทยและอาหาร 
                นานาชาต ิ               3 (1-2-6) 
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
                                 3 (1-2-6) 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 

1. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม 
2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
3. เ นื้ อ ห า เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะชีวิต สุขภาพและอนามัย 
4. ตัดบางรายวิชาออกไปและ
ปรับรวมกับวิชาอ่ืน 
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เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้ าหนัก     2 (1–2–3) 
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา      2 (1–2–3) 
4080105  ทักษะการว่ายน้ า       2 (1–2–3) 
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น      3 (2–2–5) 
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวัน     3 (3–0–6) 
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3 (2–2–5)                          
5000101 เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3 (2–2–5) 
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการนันทนาการ   3 (2–2–5) 
5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ์   3 (2–2–5) 
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน  3 (2–2–5) 

รหัส            ชื่อวิชา                               
6510401 พลังงานทดแทนและการประหยัด 
                พลังงาน                        3 (1-2-6) 
6530410    การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
                                                              3 (1-2-6) 
6840110  จิตส านึกและวินัยในการจราจร          3 (1-2-6) 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 3 (1-2-6) 
7003120    ทักษะการคิด                      3 (1-2-6) 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ              3 (1-2-6) 

 

  
 

1. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม 
2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
3. เ นื้ อ ห า เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะชีวิต สุขภาพและอนามัย 
4. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปและปรับรวมกับวิชาอ่ืน 
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ                        51 หน่วยกิต 
1. วิชาเอกบังคับด้านหลักภาษา ไม่น้อยกว่า42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      1551101    
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1     3 (3-0-6) 
1551102    ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2     3 (3-0-6) 
1551201    การฟังและพูด 1                    3 (3-0-6) 
1551202    การฟังและพูด 2                    3 (3-0-6) 
1551301    การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป        3 (3-0-6) 
1551302    การอ่านอนุเฉท                      3 (3-0-6) 
1551303    การเขียนตามรูปแบบ               3 (3-0-6) 

1551304    การเขียนอนุเฉท                     3 (3-0-6) 
1551401    ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
1551402    สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้ 3 (1-2-6) 
1552203    การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน    3 (1-2-6) 
1552601    ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                 3 (3-0-6) 
1552602    ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                 3 (3-0-6) 
1553901    การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา          3 (2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                       39    หน่วยกิต 
 1.1 วิชาเอกบังคับด้านหลักภาษา ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                           
1551103  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                    3 (1–2–6) 
1551205 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    3 (1–2–6) 
1551206 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3 (1–2–6) 
1551306 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป          3 (1–2–6) 
1551404 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ          3 (1–2–6) 
1553307 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ          3 (1–2–6) 
1553308   การเขียนเพ่ืองานธุรกิจ          3 (1–2–6) 
1553606   ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานด้านธุรกิจ 
                                           3 (1-2-6) 
1553614 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
                                                 3 (1-2-6) 
1554625 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรอง       3 (1-2-6) 
1554803   การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา           3 (2-2-5) 

ปรับให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
1. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชาให้ครอบคลุม
ตามกรอบเนื้ อหาค าอธิ บาย
รายวิชา 
3. ตัดบางรายวิชาและปรับรหัส
วิชาใหม่ 
4. เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย แ ล ะ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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วิชาเอกบังคับด้านธุรกิจให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                         
1741101   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมการ 
               ท่องเที่ยว                                3(3-0-6) 
3541101   หลักการตลาด        3(3-0-6) 
3561101   หลักการจัดการ                   3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต             
1551605   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว      3 (3-0-6) 
1552303   การอ่านอังกฤษธุรกิจ       3 (3-0-6) 
1552603   ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด       3 (3-0-6) 
1552604   ภาษาอังกฤษเพ่ือการธนาคาร       3 (3-0-6) 
1552608   ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน       3 (3-0-6) 
1553103   วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา       3 (3-0-6) 
1553204   ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน   3 (1-2-6) 
1553305   ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
                                                3 (3-0-6) 
1553306   การเขียนเชิงธุรกิจ       3 (3-0-6) 

วิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ             6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  
1553619 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่                   3 (1-2-6) 
1553620 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล            3 (1-2-6) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           24     หน่วยกิต                                          

รหัสวิชา ชื่อวิชา                           
1552609 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว  3 (1-2-6) 

 1552608  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและการโรงแรม 3 (1-2-6)  
1552609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3 (1-2-6) 
1553503  การแปลเพ่ืองานธุรกิจ    3 (1-2-6) 

1553504 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน           3 (1-2-6)  
1552610  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3 (1-2-6) 
1553611 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ 3 (1-2-6) 
1553612   ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา 3 (1-2-6) 
1553613   ภาษาอังกฤษเพ่ือการธนาคาร           3 (1-2-6) 

1553615   ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์  3 (1-2-6) 

ปรับให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
1. เพ่ิมหน่วยกิต เนื่องจากให้
ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาที่มีความ
ทันสมัยเพิ่มขึ้น 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
3. ปรับชื่อรายวิชาให้ครอบคลุม
ตามกรอบเนื้ อหาค าอธิ บาย
รายวิชา 
4. ตัดบางรายวิชาและปรับรหัส
วิชาใหม่ 
4. เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัย 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1553501   การแปลเพ่ืองานธุรกิจ                3 (3-0-6) 
1553502   การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน     3 (3-0-6) 
1553606   ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์       3 (3-0-6) 
1553607    ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม       3 (1-2-6) 
1553701    ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์3 (1-2-6) 
1553702    ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการทางการแพทย์
                                                3 (2-1-6) 
1553703    ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม
                                                3 (2-1-6) 
1553902    สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ       3 (1-2-6) 
1554609    ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
1554704  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน         3 (3-0-6) 
1554705   ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการ  3 (3-0-6) 

1553616  ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
                                           3 (1-2-6) 
1553617  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจด้านสุขภาพ 3 (1-2-6) 
1553618    ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม 3 (1-2-6) 
1554621  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน  3 (1-2-6) 

1554622  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน   
                                                               3 (1-2-6) 
1554623   ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (1-2-6) 
1554624   ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์  3 (1-2-6) 
กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาที่ 3   ไม่น้อยกว่า     15   หน่วยกิต                                          

รหัสวิชา ชื่อวิชา  
1561105 ภาษาญี่ปุ่น 1     3 (1-2-6) 
1561106 ภาษาญี่ปุ่น 2    3 (1-2-6) 

1562107 ภาษาญี่ปุ่น 3     3 (1-2-6) 
1562108 ภาษาญี่ปุ่น 4    3 (1-2-6) 
1563602 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท างาน   3 (1-2-6) 
1563603 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  3 (1-2-6) 
 

ปรับให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
1. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชาให้ครอบคลุม
ตามกรอบเนื้ อหาค าอธิ บาย
รายวิชา 
3. ตัดบางรายวิชาและปรับรหัส
วิชาใหม่ 
4. เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัย
และรายวิชาภาษาท่ี 3 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               7 หน่วยกิต 
1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       1 (60) 
1553802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               6 (540) 
1553803  การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา   1 (60) 
1553804  สหกิจศึกษา           6 (600) 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

1570101  ภาษาจีนระดับต้น 1    3 (1-2-6) 
1570102  ภาษาจีนระดับต้น 2            3 (1-2-6) 
1570103  ภาษาจีนระดับต้น 3    3 (1-2-6) 
1570104  ภาษาจีนระดับต้น 4             3 (1-2-6) 
1573601  ภาษาจีนเพ่ือการท างาน   3 (1-2-6) 
1573602  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  3 (1-2-6) 
1661101 ภาษาเกาหลี 1   3 (1-2-6) 

1661102 ภาษาเกาหลี 2                      3 (1-2-6) 
1662103 ภาษาเกาหลี 3   3 (1-2-6) 
1662104   ภาษาเกาหลี 4                               3 (1-2-6) 
1663601     ภาษาเกาหลีเพ่ือการท างาน            3 (1-2-6) 
1663602   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  3 (1-2-6) 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  7 หน่วยกิต 
1554702  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1 (60) 
1554703  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 6 (560) 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

ปรับให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
1. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชาให้ครอบคลุม
ตามกรอบเนื้ อหาค าอธิ บาย
รายวิชา 
3. ตัดบางรายวิชาและปรับรหัส
วิชาใหม่ 
4. เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัย
และรายวิชาภาษาท่ี 3 
5. เพ่ิมชั่วโมงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1551301   การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป    3 (3–0–6) 
ศึกษาการอ่านในระดับค าวลี ประโยคและย่อหน้าจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการอ่านหนังสือพิมพ์ ป้าย
ประกาศ สัญลักษณ์ แผนภูมิ กราฟ และโฆษณา โดยใช้
กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาดสายตา และ
การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ  

 

1551306 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป       3 (1–2–6) 
การอ่านในระดับค า วลี ประโยค และย่อหน้าจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย การอ่านข้อความ หนังสือพิมพ์ ป้าย
ประกาศ สัญลักษณ์ แผนภูมิ กราฟ โฆษณา และความเรียง 
กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาดสายตา การจับ
ประเด็น ใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ การอนุมานความ
หรืออ่านระหว่างบรรทัด และการหาข้อมูลเฉพาะของ
ข้อความที่อ่านในงานธุรกิจ  

 

เ พ่ิมเนื้อหาเพ่ือให้ครอบคลุม
รายวิชามากยิ่งขึ้น 
 

1551401 ภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น  3 (3–0–6) 
ศึกษาความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ยวกับภาษาศาสตร์ เน้ น
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ความหมายและสาขาต่าง ๆ 
ของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของ
เสียงตามระบบสากล การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ทั้งในระดับสัทวิทยา ระดับระบบค า ระดับ
ความหมาย ระดับโครงสร้างไวยากรณ์และระดับ
ปฏิสัมพันธ์ทางภาษา 

1552404   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ     3 (1–2–6) 
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับภาษาศาสตร์ ภ าษา อั งกฤษ 
ความหมายและสาขาต่างๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ ระบบเสียง
และสระภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล การออก
เสียง การถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ปัญหาการออก
เสียงภาษาอังกฤษที่ยากส าหรับคนไทย 

 

ปรับรวมรายวิชาสัทศาสตร์กับ
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ศ า ส ต ร์
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1552601   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1            3 (3–0–6) 
ศึกษาค าศัพท์เฉพาะและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ ฝึกการอ่าน
โฆษณารับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติ ศึกษาประโยคที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน การรับ
โทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนัดหมาย 
ตลอดจนการอ่านแผนผังองค์กร บุคลากรและลักษณะ
งานประเภทต่าง ๆ 

 ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
 

1552602  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2           3 (3–0–6) 
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทาง
ธุรกิจ ฝึกการเขียนวาระการประชุม รายงานการประชุม 
รายงานบริษัท โฆษณาสินค้า บทความทาง การส่งออก
สินค้า การน าเข้าสินค้า และการติดต่อกับธนาคารและ
โรงแรม 

 ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1553204    ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองาน        3 (1-2-6) 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ
ทีถู่กต้องเหมาะสมในสถานการณ์ ทางธุรกิจประเภทต่างๆ 
การจัดและน าเสนอหัวข้อการประชุม การด าเนินการ
ประชุม การน าเสนอโครงการทางธุรกิจและการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าเสนองาน 

 

1553606     ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานด้านธุรกิจ 3 (1-2-6) 
ลักษณะและรูปแบบภาษาอังกฤษท่ีใช้ส าหรับการน าเสนองาน 
การวางแผน การเตรียมการ วิธีการ และการฝึกปฏิบัติ
น า เสนองานด้วยภาษาอังกฤษที่ ถูกต้อง เหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจประเภทต่างๆ การจัดและน าเสนอ
หัวข้อการประชุม การด าเนินการประชุม การน าเสนอ
โครงการทางธุรกิจ การน าเสนอข้อเท็จจริง การอ้างอิง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็น และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประสิทธิภาพใน
การน าเสนอ 

 

ปรั บชื่ อ ร ายวิ ช าและหั ว ข้ อ
เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จั ดการ เ รี ยนรู้ ม ากขึ้ น  และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1551605  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    3 (3–0–6)  
ศึกษาความรู้ เบื้องต้นด้านการท่องเท่ียว โดยมุ่ง เน้น
การศึกษาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการให้
ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียว การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานต่าง ๆ ในประเทศไทย 
ตลอดจนอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของคนไทยแก่นักท่องเท่ียว 

1552609  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว    3 (1-2-6)  
ทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการให้บริการ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเท่ียว เช่นสถานท่ีท่องเท่ียว 
แหล่งท่ีพัก กิจกรรม อาหารและเครื่องด่ืม สิ่งอ านวยความ
สะดวก และการเดินทาง  

ปรับแก้หัวข้อที่ไม่ตรงกับชื่อวิชา 

1553607    ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม   3 (3–0–6) 
ศึกษาค าศัพท์ ส านวนและที่ใช้ในงานโรงแรม ฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในการต้อนรับแขกท่ีมาพักในโรงแรม 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก  การส ารองห้องพัก  การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม  และการบริการอ่ืน ๆ ของ
โรงแรม  การติดต่อทางโทรศัพท์  ตลอดจนการกรอก
แบบฟอร์มที่ใช้ในงานโรงแรม 

 

1553614  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและการโรงแรม 3 (1-2-6) 
ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะและรูปแบบภาษาเพื่อการสื่อสารท่ีใช้
ในการรับรองและให้บริการภายในโรงแรม หลักการโรงแรม
พื้นฐาน การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการต้อนรับ
แขกท่ีมาพักในโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก  การ
ส ารองห้องพัก  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การติดต่อ
ทางโทรศัพท์  การกรอกแบบฟอร์ม และการบริการอ่ืน ๆ 
ของโรงแรม   

 

ปรั บชื่ อ ร ายวิ ช าและหั ว ข้ อ
เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จั ดการ เ รี ยนรู้ ม ากขึ้ น  และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

 1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3 (1-2-6) 
ค าศัพท์เฉพาะ ส านวนและบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ ใช้ใน
การสื่อสารทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกทักษะการ
บรรยายข้อมูล และเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การ
ให้บริการ การน าเสนอสินค้า การซื้อและการขายสินค้า การ
แสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในบริบททาง
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิคส์เพ่ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

เ พ่ิมรายวิชาที่ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

1553702  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการทางการแพทย์  
                                                   3 (3–0–6) 

ศึกษาค าศัพท์เฉพาะและส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน
การสื่อสารในบริบทงานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจด้านสุขภาพ พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านด้วยการอ่านบทความ
และข่าวสารภาษาอังกฤษด้านสุขภาพและสามารถเขียน
สรุปความ รวมทั้งพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือให้ข้อมูลที่
เกี่ยวกับการติดต่องานด้านบริการทางการแพทย์และการ
ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาสุขภาพได้ 

1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจด้านสุขภาพ 3 (1-2-6) 
ความรู้ พ้ืนฐานด้านสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพ 
ค าศัพท์เฉพาะ ส านวนและการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสื่อสารในบริบทและงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการ
บริการด้านสุขภาพ การแพทย์และการพยาบาล ยา การ
รักษาสุขภาพ การฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง-พูด อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษด้านธุรกิจดูแลสุขภาพ อนามัยปฏิบัติและ
การป้องกันการเจ็บป่วย การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 

 

ปรั บชื่ อ ร ายวิ ช าและหั ว ข้ อ
เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จั ดการ เ รี ยนรู้ ม ากขึ้ น  และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1552603  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด     3 (3–0–6) 
ศึกษาค าศัพท์ส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการตลาด มุ่งให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารและ
เข้าใจความหมายของการตลาดส่วนผสมทางการตลาด 
สินค้า ราคา รายการส่งเสริมการขายและการกระจาย
สินค้า 

 
 

 1553612  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา 3 (1-2-6) 
ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การตลาด ความรู้ด้านการตลาด ส่วนผสมการตลาดเบื้องต้น
เกี่ยวกับสินค้า ราคา สถานที่จ าหน่าย และการส่งเสริมสินค้า 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการสื่อสาร การ
กระจายสินค้าและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการตลาด 
ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในการโฆษณา ฝึกทักษะการฟัง
ส านวนต่างๆ ที ่ใช้ในการโฆษณา อภิปรายลักษณะและ
ส านวนภาษาที่ใช้ในค าขวัญ ฝึกอ่านท าความเข้าใจและเขียน
ข้อความโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา 

ปรั บชื่ อ ร ายวิ ช าและหั ว ข้ อ
เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จั ดการ เ รี ยนรู้ ม ากขึ้ น  และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 

  1553611  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ 3 (1-2-6)  
ค า ศ ัพท ์ ว ล ี แ ล ะก า ร ใ ช ้ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ใ น ก า ร เ ป ็น
ผู้ประกอบการ การฝึกฟังข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่
และน า เสนอการว ิเคราะห ์ตลาด ฝ ึกอ ่านกรณ ีศ ึกษา 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และเขียน
รายงานสรุป 

เพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

 1553614 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
                               3 (1-2-6) 
หลักการ ทฤษฏี ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตาราง
ค านวณ และโปรแกรมน าเสนอผลงาน โปรแกรมบนเว็บ 
เครื่องมือค้นหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา
ออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์  

เพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 1553616 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
                                       3 (1-2-6) 
ค า ศ ัพ ท ์แ ล ะ ส า น ว น พื ้น ฐ า น ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร พ า ณ ิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกทักษะการอ่านจากกรณีศึกษาของ
ผู ้ประกอบการพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์และบริษัทต ่าง  ๆ 
เกี ่ยวกับโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบการช าระเงิน รูปแบบการโฆษณา การวิจัยและส ารวจ 
ช่องทางการสื ่อสารออนไลน์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เว ็บ กระดานสนทนาอิเล ็กทรอนิกส ์ และระบบส ังคม
ออนไลน์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การเขียนรายงานสรุป การ
วิเคราะห์และการน าเสนอกรณีศึกษา 

เพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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157 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1554705  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการ 3 (3–0–6)  
ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนา
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานเลขานุการและส านักงานในการ
ติดต่อระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ เช่น การกล่าว
ทักทายและการต้อนรับลูกค้า การให้ข้อมูล การใช้อุปกรณ์
ส านักงาน การนัดหมาย การจัดประชุมและการจดบันทึก
การประชุม การกรอกแบบฟอร์มและการรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1554622   ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน 
                                                  3 (1-2-6) 
ความรู้ทั่ ว ไปของงานเลขานุการ รูปแบบและลักษณะ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ในงานเลขานุการและงานส านักงาน การติดต่อระหว่างบุคคล
และทางโทรศัพท์ ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน การทักทาย
และการต้อนรับลูกค้า การให้ข้อมูลและการอธิบาย การใช้
อุปกรณ์ส านักงาน การนัดหมาย การจัดประชุมและการจด
บันทึกการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การพิมพ์และการรับส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

ปรั บชื่ อ ร ายวิ ช าและหั ว ข้ อ
เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จั ดการ เ รี ยนรู้ ม ากขึ้ น  และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 

 1554624 ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์          3 (1-2-6) 
ค าศัพท์เฉพาะ ค าย่อที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ 
การพัฒนาทักษะการอ่าน วิเคราะห์เอกสาร และเขียนรายงาน
สร ุป การฝ ึกทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษด้านบร ิการ        
โลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดหาสินค้าวัตถุดิบ 
การบริการด้านการขนส่ง อุปกรณ์และกระบวนการการขนส่ง
สินค้าต่าง ๆ 

เพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

 1554625 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง 3 (1-2-6) 
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์
ทางธุรกิจที่เป็นสากล ฝึกกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
การเปิดประเด็น การชักชวน การแก้ปัญหา การหาข้อสรุปใน
การ เจรจาต ่อรอง   ฝ ึกท ักษะการฟ ัง และการพ ูดที ่ใ ช้
ติดต่อสื ่อสารกับลูกค้า ฝึกวิธ ีการประนีประนอมและการ
จัดการลูกค้า ฝึกทักษะการอ่านเอกสารเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
และปัญหาของลูกค้า และเขียนรายงานสรุป 

เพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

1553802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        6  (540) 
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ
เอกชนที่ ใช้ภาษาอังกฤษในการท างานติดต่อกับ
ชาวต่างชาติทั้งด้านการพูดและการเขียน นอกจากนั้น
นักศึกษาต้องสามารถท างานวิจัยในหัวข้อทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจได ้
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ
เอกชนที่ ใช้ภาษาอังกฤษในการท างานติดต่อกับ
ชาวต่างชาติทั้งด้านการพูดและการเขียน นอกจากนั้น
นักศึกษาต้องสามารถท างานวิจัยในหัวข้อทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจได ้

1554703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             6 (560) 
การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ
เอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการท างานติดต่อกับชาวต่างชาติ
ทั้งด้านการพูดและการเขียน การท าวิจัยในหัวข้อทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจ 

 

ปรับชั่วโมงการฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ  ป รั บ ข้ อ ค ว า ม ใ น
ค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ 
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์วัชระ            เย็นเปรม 
2. อาจารย์ทิพย์ธิดา       บุตรฉุย 
3. อาจารย์แสงดาว         ถิ่นหารวงษ์ 
4. อาจารย์ปิ่นปินัทธ์      ลีลาอัมพรสิน 
5. อาจารย์ศุภมาส         เกตุเต็ม 
 

 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์      ลีลาอัมพรสิน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงดาว         ถิ่นหารวงษ์ 
3. อาจารย์จิราพร                         เพลธิโคซา 
4. อาจารย์วัชระ                           เย็นเปรม 
5. อาจารย์ศุภมาส                        เกตุเต็ม 

 

เ ป ลี่ ย น ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่าน
เ พ่ื อ ใ ห้ มี คุ ณ วุ ฒิ ต ร ง แ ล ะ
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 
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หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจดัหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                   
          ล าดับวิชา 
          ลักษณะเนื้อหา 
        ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
         หมวดวิชาและหมู่วิชา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดวิชา หมู่วิชา และลักษณะเนื้อหาวิชาในแต่ละหมู่วิชาของคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้ 
 150   ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดๆได้ในหมวดวิชา   
 มนุษยศาสตร์ 
 151   ใช้กับ หมู่วิชาปรัชญา 
 152   ใช้กับ หมู่วิชาศาสนา 
 153   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
 154   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาไทย 
 155   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 156   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น               
 157   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาจีน 
 158   ใช้กับ หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
 159   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
 161   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
 162   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 163   ใช้กับ หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
 164   ใช้กับ หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
 165   ใช้กับ หมูว่ิชาภาษารัสเซีย 
 166   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
 167   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาลาว 
 168   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเขมร 
 169   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาพม่า 
 171   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
 172   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาสเปน 
 173   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
 174   ใช้กับ หมู่วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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หมู่วิชา ภาษาอังกฤษ 

 

หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลกัษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข           ลักษณะเนื้อหาวิชา      รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7)) 
 
1              ไวยากรณ์, การสื่อสาร    155  __  1 __  __ 
 
2               การฟัง, การพูด               155  __  2 __  __ 
 
3               การอ่าน, การเขียน         155  __  3 __  __ 
 
4               ภาษาศาสตร์            155  __  4 __  __ 
 
5               การแปล       155  __  5 __  __ 
  
6              อาชีพ, ธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยวและการบริการ 155  __  6 __  __ 
 
7               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    155  __  7 __  __ 
 
8               การวิจัยและการสัมมนา    155  __  8 __  __ 
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หมู่วิชา ภาษาญี่ปุ่น 

 

หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น  อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข           ลักษณะเนื้อหาวิชา     รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7) ) 
 
1              ไวยากรณ์, การสื่อสาร, วัฒนธรรม   156   __  1 __  __ 
 
2              การฟัง, การพูด               156   __  2 __  __ 
 
3              การอ่าน, การเขียน         156   __  3 __  __ 
 
4               ภาษาศาสตร์            156   __  4 __  __ 
 
5               การแปล       156   __  5 __  __ 
 
6               อาชีพ, ธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยวและการบริการ 156   __  6 __  __ 
  
7               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    156   __  7 __  __ 
 
8               การวิจัยและการสัมมนา    156   __  8 __  __ 
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หมู่วิชา ภาษาจีน 

 

หมู่วิชาภาษาจีน  อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข           ลักษณะเนื้อหาวิชา     รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7) ) 
 
1              ไวยากรณ์, การสื่อสาร, วัฒนธรรม   157   __  1 __  __ 
 
2              การฟัง, การพูด               157   __  2 __  __ 
 
3              การอ่าน, การเขียน         157   __  3 __  __ 
 
4               ภาษาศาสตร์            157   __  4 __  __ 
 
5               การแปล       157   __  5 __  __ 
 
6               อาชีพ, ธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยวและการบริการ 157   __  6 __  __ 
  
7               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    157   __  7 __  __ 
 
8               การวิจัยและการสัมมนา    157   __  8 __  __ 
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หมู่วิชา ภาษาเกาหลี 

 

หมู่วิชาภาษาเกาหลี  อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลกัษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข           ลักษณะเนื้อหาวิชา     รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7) ) 
 
1              ไวยากรณ์, การสื่อสาร, วัฒนธรรม   166   __  1 __  __ 
 
2              การฟัง, การพูด               166   __  2 __  __ 
 
3              การอ่าน, การเขียน         166   __  3 __  __ 
 
4               ภาษาศาสตร์            166   __  4 __  __ 
 
5               การแปล       166   __  5 __  __ 
 
6               อาชีพ, ธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยวและการบริการ 166   __  6 __  __ 
  
7               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    166   __  7 __  __ 
 
8               การวิจัยและการสัมมนา    166   __  8 __  __ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางสาวปิ่นปินัทธ์  ลีลาอัมพรสิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
(2554) 
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2549) 

 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
    ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน. (2560). English for Airline Business. วังอักษร : กรุงเทพมหานคร 

2.  ผลงานวิจัย 
    ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560,  วันที่ 14 ธันวาคม 2560. 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, หน้า 1507-1516 
3.  ประสบการณ์การท างาน 
     พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     พ.ศ. 2549 เลขานุการผู้บริหารบริษัท Air Newzealand  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    ระดับปริญญาตรี 
    4.1 1550101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                        
    4.2 1550103 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ                 
    4.3 1550102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
    4.4 1550104 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
    4.5 1554704 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน              
    4.6 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
    4.7 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นางสาวแสงดาว  ถิ่นหารวงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
(2552) 
ศศ.บ. (สารสนเทศท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
(2547) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2547) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
    -  
2.  ผลงานวิจัย 
    2.1 Thinhanwong, S. (2016). The Development of English Supplementary Reading Book-
Mueang Phet Mueang Tantanot- for Mattayom Suksa 2 Students at Phetchaburi Province. 
Paper presented at “The 3rd International Conference on Education (ICE 2016): Innovation and 
Research on Educational Competency Development to Achieve the Global Goals” (20-21 August 
2016), Silpakorn University, 116-126. 

2.2 Thinhanwong, S. (2018). Development of English Picture Storybooks to Promote 
the Reading Ability of Prathom Suksa 6 Students in Phetchaburi Province. The 5th 
Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC 
V) (2–5 December 2018). Phetchaburi Rajabhat University, 75-80. 
    2.3 แสงดาว ถิ่นหารวงษ์. (2561). การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2561, 49-65. 
3.  ประสบการณ์การท างาน 

         - พ.ศ.2548-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

        - พ.ศ. 2547 - 2548  ครูจ้างสอนโครงการสองภาษา โรงเรียนบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางจิราพร เพลทิโคซา 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา  
อาชีพ) มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(2561) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี (2555) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
    - 
2. ผลงานวิจัย 
    มัลลิกา  เสวียงชัย, จิราพร เพลทิโคซา, พิศาล  ปานแก้ว และเกรียงไกร  จริยะปัญญา(2564).การออกแบบ
สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.การประชุมวิชาการ ระดับชาติ“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 7” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 4 มีนาคม 2564, 866-872.  
3.  ประสบการณ์การท างาน 

         - พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
        - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2563 Interpreter and HR&GA support  
        บริษทั ไทย เซกิซุย โฟม จ ากัด จังหวัดชลบุร ี
      - มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2558 Special instructor มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
      - ธันวาคม พ.ศ. 2555 – กรกฎาคม 2557 Guest service agent โรงแรม Conrad เกาะสมุย  
        จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    ระดับปริญญาตรี 

4.1  2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
     4.2  TOEIC Course  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นายวัชระ เย็นเปรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
   ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2552) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2551) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
(2549) 

 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
    Yenprem, W. (2019). A Development of the “What is it?” Game to Improve English 
Reading and Critical Thinking Skills for secondary Students. Proceeding of the NIC-HUSOC 
II: The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 
Myanmar, 4-7 September 2019, 77. 
2. ผลงานวิจัย 
   Yenprem, W. (2018). A Development of English Reading Workbook for Developing 
Critical Thinking Skills Using STEAM; Education Model for Senior High School Students 
Using Content of Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Locality. Udon Thani Rajabhat 
University Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 7, Special Issue, (2018): 193-208 
3.  ประสบการณ์การท างาน 

     พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

     พ.ศ. 2551-2552 อาจารย์ประจ าแผนกวิชาสามัญ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     ระดับปริญญาตรี 
 3.1 2220200      ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 3.2 2220201      ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 3.3 2220202      ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
     3.4 2220203      ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
     3.5 1741103      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
     3.6 1742501      ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 3.7 1553501      การแปลเพ่ืองานธุรกิจ 
     3.8 1553502      การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน 
     3.9 1553607      ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 นางสาวศุภมาส  เกตุเต็ม     
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 

Cert. in Content and Language 
Integrated Learning  
RELC, Singapore (2557) 
Cert. in Oral Communication 
RELC, Singapore (2557) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภัฏนครปฐม (2542) 

 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
    ศุภมาส เกตุเต็ม, กมลทิพย์ พลบุตร. (2563) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้
รูปแบบออนไลน์ผสม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ปีที่ 39 ฉบับที่ 5
กันยายน – ตุลาคม 2563, 57 – 67. 
3.  ประสบการณ์การท างาน 
       - พ.ศ.2546-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       - มิถุนายน พ.ศ.2556 - 2559 ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
   ระดับปริญญาตรี 
  1551401 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล                       
  1551401 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
  2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                        
  1551402 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้  
  1551402 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ         

174 



 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                       
   2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
   1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                            
   1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  
   1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                       
   1551307 การเขียนตามรูปแบบ  
   1553802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ  

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



202 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 1.  มีความรอบรู้ทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ โดย
ครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ทุกทักษะทั้งการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน 
 2.  มีความรู้ด้านหลักการการด าเนินงานด้านธุรกิจ    
การตลาดสามารถน าหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินธุรกิจได้ 
 
 
 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
 4.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
 5. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประกอบ
อาชีพที่หลากหลายรวมทั้งสามารถสร้างอาชีพได้
ด้วยตนเอง 

1. เ พ่ื อ ผ ลิ ตบัณฑิ ต ที่ มี ค ว าม ร อบรู้ ท า ง ด้ า น
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 โดยครอบคลุมการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทุกทักษะ
ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 ในงานธุรกิจและหลักการการด าเนินงาน
ด้านธุรกิจ สามารถน าหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินธุรกิจได้ พร้อมที่จะประกอบอาชีพใน
หน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสั งคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. เ พ่ื อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี ค ว ามสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานได้ 
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ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs)  

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1551103  
ชื่อรายวิชา  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายโครงสร้างของภาษาอังกฤษด้านรูปแบบ
ประโยค อนุประโยค และการเรียงล าดับค า (R, U) 

 

CLO2 อธิบายโครงสร้างประโยคในทุกกาลได้อย่างถูกต้อง (U) 
CLO3 เขียนประโยคตามกาลได้ถูกต้อง (C) 
CLO4 ระบุค าในประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้ (An) 
รหัสวิชา 1551205  
ชื่อรายวิชา  การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

3 (1-2-6)            

CLO1 บอกความหมายและสาระส าคัญของข้อความที่
ได้รับจากการฟัง (U) 

 

CLO2 พูดบทสนทนาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน (Ap) 
CLO3 ตอบสนองต่อข้อความที่ได้รับจากการฟังได้อย่าง
ถูกต้อง (C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1551206  
ชื่อรายวิชา  การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

3 (1-2-6)            

CLO1 บอกความหมายและใจความส าคัญของข้อความที่
ได้รับจากการฟัง (U) 

 

CLO2 พูดภาษาอังกฤษเพ่ือสนทนาในหัวข้อสถานการณ์
ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยได้อย่างถูกต้อง (C) 
CLO3 ตอบสนองต่อข้อความที่ได้รับจากการฟังได้อย่าง
ถูกต้อง (C) 
รหัสวิชา 1551306  
ชื่อรายวิชา  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 

3 (1-2-6)            

CLO1 บอกความหมายและสาระส าคัญของสิ่งที่อ่านใน
ระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้า (U) 

 

CLO2 อธิบายกลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาด
สายตาและการอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ (R, U) 
CLO3 ตอบสนองต่อข้อความที่ได้รับจากการอ่านได้
อย่างถูกต้อง (C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553307 
ชื่อรายวิชา  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3 (1-2-6)            

CLO1 บอกค าศัพท์เฉพาะและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ (U) 

 

CLO2 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากการอ่าน
เอกสารทางธุรกิจได้ (U) 
CLO3 สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน และประโยคเพ่ือ
ใช้ในการสัมภาษณ์งาน การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
ตลอดจน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ และ
ปฏิบัติงานได ้(An) 
รหัสวิชา 1553309  
ชื่อรายวิชา  การเขียนเพ่ืองานธุรกิจ 

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายเอกสารทางด้านธุรกิจประเภทต่างๆ ได้ (U)  
CLO2 เลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน และประโยคเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับบริบทนั้น  ๆ(An) 
CLO3 เขียนเอกสารเพ่ือใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1551404  
ชื่อรายวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายความหมายของค าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาศาสตร์ได้ (U) 

 

CLO2 อธิบายแหล่งก าเนิด ลักษณะและประเภทของ
เสียงค าตามหลักสัทศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (U) 
CLO3 อ่านออกเสียงค าและประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาศาสตร์ (Ap) 
รหัสวิชา 1553503  
ชื่อรายวิชา การแปลเพื่องานธุรกิจ                     

3 (1-2-6)            

CLO1 แสดงออกซึ่ งความรั บผิ ดชอบ จริ ยธรรม 
จรรยาบรรณนักแปล (U) 

 

CLO2 สามารถอธิบายขั้นตอน หลักการ และวิ ธี
แปลภาษา (U) 
CLO3 สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ในการแปลได้อย่าง
ถูกต้องตามความหมายของภาษาต้นฉบับและวัฒนธรรม
ของภาษาแปล (An, Ap, C) 
CLO4 แปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง (C) 

 
 

207 



208 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553504  
ชื่อรายวิชา การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน           

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายสาระส าคัญของข้อความจากสิ่งที่
อ่านหรือฟังได้ (U) 

 

CLO2 สามารถแปลความหมายของข้อความโดยการ
เขียนหรือพูดได้ อย่ างถูกต้องตามโครงสร้ า งและ
วัฒนธรรมของภาษาปลายทาง (C) 
CLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นความหมายใน
การแปลได ้(Ap) 
CLO4 สามารถประเมินประสิทธิภาพของการ ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นความหมายในการแปลได้ (E) 

รหัสวิชา 1553606  
ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนองานด้านธุรกิจ 

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายหลักการและขั้นตอนการน าเสนองานใน
สถานการณ์ทางด้านธุรกิจประเภทต่างๆได้ (U) 

 

CLO2 เลือกใช้ค าศัพท์ ส านวนและประโยคเพ่ือใช้ในการ
น าเสนองานด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับบริบทนั้น  ๆ(An, E) 
CLO3 พูดและเขียนข้อความเพ่ือน าเสนองานของตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1552607  
ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว            

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเท่ียว
ได้ (U) 

 

CLO2 สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการให้บริการ
ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวได้ (Ap) 
รหัสวิชา 1552608  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและการโรงแรม 

3 (1-2-6)           

 
 

CLO1 สามารถบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ ภายในโรงแรม
ได้ (R) 

 

CLO2 สามารถอธิบายสาระส าคัญของข้ อความ
ภาษาอังกฤษจากลูกค้าที่มาขอรับบริการภายในโรงแรม
ได้ (U) 
CLO3 สามารถพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ให้บริการลูกค้าในโรงแรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(C) 
CLO4 สามารถระบุคุณธรรม จริยธรรมที่ส าคัญในการ
ให้บริการภายในโรงแรมได้ (R, U) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1552609  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์    

3 (3-0-6)            

CLO1 ระบุความรู้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ (R, U) 

 

CLO2 สามารถอธิบายความส าคัญและหน้าที่ของงาน
ประชาสัมพันธ์  (R, U) 
CLO3 ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อหรือหน่วยงานต่างๆ (Ap, C) 
CLO4 สามารถเผยแพร่  ประชาสัม พันธ์ผลงานสู่
สาธารณะโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ (Ap, E) 
รหัสวิชา 1553619  
ชื่อรายวิชา การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  

3 (1-2-6)            

CLO1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ (R, U) 

 

CLO2 ระบุคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ส าคัญต่อการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ ได้ (U) 
CLO3 ออกแบบธุรกิจและฝึกปฏิบัติการทดลองเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ได ้(E,C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553620 
ชื่อรายวิชา  ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายความหมาย บทบาท ความส าคัญ
และองค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัลในบริบทของการ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม่(R, U) 

 

CLO2 สามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคของสื่อดิจิทัล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวกับธุรกิจดิจทัลได้ (C) 
CLO3 สามารถก าหนดกรอบและสร้างแบบจ าลองทาง
ธุรกิจดิจิทัลได้ (C) 

รหัสวิชา 1553610  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายศัพท์เฉพาะ ส านวนต่าง ๆ  ส าคัญต่อ
การเป็นผู้ประกอบการได้ (U) 

 

CLO2 สามารถระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อความ
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่ได้อ่านหรือฟังได้ (U) 

CLO3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้ (An) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553611  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายความรู้ทั่วไปที่จ าเป็นเกี่ยวกับการท าธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง (U) 

 

CLO2 สามารถระบุคุณธรรม จริยธรรมที่ส าคัญในการท า
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได ้(R, U) 
CLO3 สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ส านวนและบทสนทนา
ภาษาอังกฤษจ าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสมตามบริบทต่าง ๆ (An) 
CLO4 สามารถบรรยายข้อมูล และเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการ การน าเสนอสินค้า 
การซื้อและการขายสินค้าตามสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง (An) 
CLO5 สามารถเลือกใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมืออิเล็คทรอนิคตามสถานการณ์
จ าลองเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้อย่าง
เหมาะสม (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553612  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและโฆษณา 

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายความหมายของการตลาดและส่วนผสม
ทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง (R, U) 

 

CLO2 สามารถระบุคุณธรรม จริยธรรมที่ส าคัญในการ
ประกอบอาชีพการตลาดได ้(R, U) 
CLO3 สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้
ในการน าเสนอและซื้อขายสินค้า บอกราคา น าเสนอ
รายการส่งเสริมการขายและวิธีการกระจายสินค้าได้
อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับบริบท (An) 
CLO4 ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารในการ
น าเสนอและซื้อขายสินค้า บอกราคา น าเสนอรายการ
ส่งเสริมการขายและวิธีการกระจายสินค้าได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักภาษาและเหมาะสมกับบริบท (Ap, C) 
CLO5 อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารในการ
น าเสนอและซื้อขายสินค้า บอกราคา น าเสนอรายการ
ส่งเสริมการขายและวิธีการกระจายสินค้าได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักภาษาและเหมาะสมกับบริบท (Ap, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553613  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการธนาคาร 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ติดต่อ 
หรือให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทาง
ธนาคาร (R, U, Ap) 

 

CLO2 สามารถอธิบายประเภทโครงสร้าง และลักษณะ
ของงานด้านการธนาคาร (R, U)  
CLO3 สามารถอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินและตลาด
ทุน (R, U)  
รหัสวิชา 1553614  
ชื่อรายวิชา การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี 

3 (1-2-6)            

CLO1 ส ามารถ ใช้ เ ทคโน โลยี ส า รสน เทศ ในการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ap) 

 

CLO2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมน าเสนองาน 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได ้(C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553615  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์            

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายบทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ได้อย่าง
ถูกต้อง (U) 

 

CLO2 สามารถระบุคุณธรรม จริยธรรมที่ส าคัญในการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้ (R, U) 
CLO3 สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ส านวนภาษาอังกฤษของ
มัคคุเทศก์ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทต่างๆ (An) 
CLO4 สามารถบรรยายข้ อมู ลสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มารยาทไทย ศีลธรรม 
เทศกาล และอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง (An) 
CLO5 ออกแบบแผนการการน านักท่องเที่ยวชมสถานที่
ส าคัญของประเทศไทย โดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารตามตามสถานการณ์จ าลองต่างๆได้ (Ap) 
CLO6 สามารถแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์โดยใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์จ าลองต่างๆ
ได้ (C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553616  
ชื่ อ ร าย วิช า  ภ าษา อั งกฤษส าหรั บ ง านพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 (1-2-6)            

สามารถบอกความหมายค าศัพท์และส านวนพื้นฐานที่
ใช้ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (U) 

 

สามารถระบุใจความส าคัญของบทความและข้อความ
ประช าสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (U) 
สามารถวางแผนเพ่ือจ าลองการสร้างธุรกิจออนไลน์ของ
ตนเองได้ (C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1553617  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจด้านสุขภาพ 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอ่านบทความและข่าวสารภาษาอังกฤษ
ด้านสุขภาพและเขียนสรุปความได้ (U) 

 

CLO2 ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค า ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ แ ล ะ ส า น ว น
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ ในการสื่อสารในบริบทงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจ
ด้านสุขภาพได้ (Ap) 
CLO3 สามารถพูดเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่องาน
ด้านบริการทางการแพทย์และให้ค าแนะน าด้านการดูแล
รักษาสุขภาพได้ (An) 
รหัสวิชา 1553618  
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม 

3 (1-2-6)            

CLO1 ระบุค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อ
การท างานในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ (R, U) 

 

CLO2  สามารถประยุ กต์ ใ ช้ ค าศัพท์ และส านวน
ภาษาอังกฤษในการท างานในธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสม (Ap, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1554621 
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน          

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือให้
บริการในสถานการณ์ต่างๆของธุรกิจการบินได้ (Ap) 

 

CLO2 สามารถอธิบายรายละเอียด หน้าที่งานของของ
หลาหลายอาชีพในธุรกิจการบินได้ (R, U) 
CLO3 สามารถอธิบายขั้นตอนและกระบวนการการ
เดินทางโดยเครื่องบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
(R, U, Ap) 
CLO4 สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารส าคัญต่างๆ 
ที่ใช้ในการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
(C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1554622 
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงาน
ส านักงาน 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายหน้าที่และรายละเอียดของงาน
เลขานุการ (R, U)  

 

CLO2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
เลขานุการ (Ap) 
CLO3 สามารถอธิบายกระบวนต่างๆในการด าเนินงาน
เพ่ือการประชุมอย่างเป็นทางการได้อย่างถูกต้อง (R, U, 
Ap) 
CLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
หรือประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1554623 
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

3 (1-2-6)            

CLO1 อธิบายความรู้ทั่วไปที่จ าเป็นในการสื่อสารทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง (U) 

 

CLO2 สามารถระบุคุณธรรม จริยธรรมที่ส าคัญในการ
ท าธุรกิจระหว่างประเทศ ได ้(R, U) 
CLO3 สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ส านวนภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ ได้อย่างเหมาะสม
ตามบริบทต่างๆ (An) 
CLO4 สามารถเลือกใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทาง
เครื่องมืออิเล็คทรอนิคในการแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศได ้(Ap) 
CLO5 ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกับบริบท (Ap, C) 
CLO6 อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกับบริบท (Ap, C)  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1554624 
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติกส์ 

3 (1-2-6)            

CLO1 บอกความหมายค าย ่อ ส านวน และค าศ ัพท์
เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศได้ (U) 

 

CLO2 พูดและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารงานด้าน
บริการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดหา
สินค้าวัตถุดิบ การบริการด้านการขนส่ง อุปกรณ์และ
กระบวนการการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ได้ (C) 
รหัสวิชา 1554625 
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรอง 

3 (1-2-6)            

CLO1 บอกค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง
ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็นสากลได้ (U) 

 

CLO2 เจรจาต่อรองทางธุรกิจ เปิดประเด็น ชักชวน  
แก้ปัญหา และหาข้อสรุปในการเจรจาต่อรองได้ (C) 
CLO3 ฟังและพูดที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ (C) 
CLO4 อ่านเอกสารเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและปัญหาของ
ลูกค้า และเขียนรายงานสรุปได้ (C) 

 
 

221 



222 
 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1554803  
ชื่อรายวิชา  การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา 

3 (2-2-5)            

CLO1 อธิบายระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาเบื้องต้นได้ (U)  
CLO2 วางแผนการด าเนินงานวิจัยทางภาษาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอ่านได้ (An) 
CLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและการน าเสนองานวิจัยได้ (Ap) 
CLO4 สามารถสร้างงานวิจัยทางภาษาของตนเองได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา (C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1561105  
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่าน
และการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น (ฮิระงะนะ คะตะคะนะ 
และคันจิ) (R,U) 

 

CLO2 สามารถฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน (Ap) 
CLO3 สามารถอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1561106  
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคระดับต้น (R, U) 

 

CLO2  ส ามารถ ฟั งและ พูด เ พ่ื อสื่ อ ส า ร เ กี่ ย วกั บ
สถานการณ์ท่ัวไป (Ap) 
CLO3 สามารถอ่านและเขียนข้อความอย่างง่าย (Ap) 
รหัสวิชา 1562107  
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคระดับต้น (R, U) 

 

CLO2  สามารถฟังและพูดเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหัวข้อที่
สนใจ (Ap) 
CLO3 สามารถอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1562108  
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 4 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคระดบักลาง (R, U) 

 

CLO2  สามารถฟังและพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็นและ
การน าเสนอ (Ap) 

CLO3 สามารถอ่านและเขียนข้อความเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นและการน าเสนอ (Ap, C) 
รหัสวิชา 1563602  
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท างาน 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคระดับกลาง รวมถึงวัฒนธรรมการท างานแบบ
ญี่ปุ่น  (R, U) 

 

CLO2  สามารถฟังและพูดเพ่ือการท างานกับคนญี่ปุ่น
หรือองค์กรของญี่ปุ่น (Ap) 
CLO3 สามารถอ่านและเขียนข้อความเพ่ือการท างานกับ
คนญี่ปุ่นหรือองค์กรของญี่ปุ่น (Ap, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1563603  
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคด้านธุรกิจ  (R, U) 

 

CLO2  สามารถสื่อสารและน าเสนองานเพ่ืองานธุรกิจ
(Ap, C) 
รหัสวิชา 1661101  
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลี 1 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการ
ประสมค า (R, U) 

 

CLO2 สามารถบอกค าศัพท์ประมาณ 300 ค า (R, U) 
CLO3 สามารถอธิบายโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
ขั้นพ้ืนฐาน (R, U) 

CLO4 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลี
เบื้องต้น (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1661102  
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลี 2 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกค าศัพท์เพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 300 ค า  
(R, U) 

 

CLO2 สามารถใช้รูปประโยค ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากข้ึน 
(Ap) 
CLO3 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร (Ap) 
รหัสวิชา 1662103  
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลี 3 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกส านวนที่ใช้ในการสนทนาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ และค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 300 ค า 
(R, U) 

 

CLO2 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร (Ap) 
CLO3 สามารถใช้รูปประโยคความรวมและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น (Ap, C) 
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รหัสวิชา/ชือ่วิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1662104  
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลี 4 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 300 ค า  
(R, U) 

 

CLO2 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสารในระดับที่สูงขึ้น (Ap) 
CLO3 สามารถใช้รูปประโยคความรวมและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในระดับที่ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน (Ap, C) 
CLO4 สามารถแปลข้อความสั้น ๆ ได้ (Ap) 
รหัสวิชา 1663601  
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการท างานการ
ติดต่องาน (R, U) 

 

CLO2 สามารถอ่านป้ายสมัครงานและเขียนจดหมาย
สมัครงานได้ (U, Ap, C) 
CLO3 สามารถพูดสัมภาษณ์งาน แนะน าตัวเอง แนะน า
หน่วยงาน รวมไปถึงอธิบายวัฒนธรรมในการท างานกับ
คนเกาหลีได้ (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1663602  
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ 
(R, U) 

 

CLO2  สามารถอธิบายวัฒนธรรมองค์กรและมารยาทขั้น
พ้ืนฐานในการติดต่อทางธุรกิจ (R, U) 
CLO3 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการเสนอราคา 
สั่งซื้อสินค้า การขนส่งสินค้า การท าสัญญาธุรกิจ การเงิน 
การธนาคาร (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1570101 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนระดับต้น 1 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรจีน (R, U)  
CLO2 สามารถบอกค าศัพท์ประมาณ 150 ค า (R, U) 
CLO3 สามารถอธิบายโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
ขั้นพ้ืนฐาน (R, U) 

CLO4 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเบื้องต้น 
(Ap) 
รหัสวิชา 1570102 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนระดับต้น 2 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกค าศัพท์เพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 300 ค า  
(R, U) 

 

CLO2 สามารถใช้รูปประโยค ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมาก
ขึ้น (Ap) 
CLO3 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1570103 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนระดับต้น  3 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกส านวนที่ใช้ในการสนทนาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ และค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 450 ค า 
(R, U) 

 

CLO2 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร (Ap) 
CLO3 สามารถใช้รูปประโยคความรวมและโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น (Ap, C) 
รหัสวิชา 1570104 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนระดับต้น 4 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถบอกค าศัพท์ใหม่อีกประมาณ 600 ค า  
(R, U) 

 

CLO2 สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารในระดับที่สูงขึ้น (Ap) 
CLO3 สามารถใช้รูปประโยคความรวมและโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ในระดับที่ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน (Ap, C) 
CLO4 สามารถแปลข้อความสั้น ๆ ได้ (Ap) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1573601 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการท างาน 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคระดบักลาง รวมถึงวัฒนธรรมการท างานแบบจีน  
(R, U) 

 

CLO2  สามารถฟังและพูดเพ่ือการท างานกับคนจีนหรือ
องค์กรของจีน (Ap) 
CLO3 สามารถอ่านและเขียนข้อความเพ่ือการท างานกับ
คนจีนหรือองค์กรของจีน (Ap, C) 
รหัสวิชา 1573602 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

3 (1-2-6)            

CLO1 สามารถอธิบายค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคด้านธุรกิจ  (R, U) 

 

CLO2  สามารถสื่อสารและน าเสนองานเพ่ืองานธุรกิจ
(Ap, C) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

รหัสวิชา 1554702  
ชื่อรายวิชา การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 (60)            

CLO1 สามารถแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์จ าลอง
ต่าง ๆ ในบริบททางด้านธุรกิจ (Ap) 

 

CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน
การท างานหน่วยงานต่าง ๆ (Ap) 
รหัสวิชา 1554703  
ชื่อรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6 (560)            

CLO1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐและ/
หรือเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการท างานติดต่อกับ
ชาวต่างชาติทั้งด้านการพูดและการเขียน (Ap) 

 
 

CLO2 สามารถท าวิจัยในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษที่
ตนเองสนใจ (C) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ภายในปี  2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้ านอาหาร 
การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มี
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความ
รักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
ค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็น
รูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลัก       
ธรรมาภิบาลด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย “คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล” ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรชั้นน าด้านการท่องเที่ยว ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ 

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาตินานาชาติ 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทาง
วิชาการและมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารต่างประเทศเพ่ือความ
เป็นสากล 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
และองค์กรในท้องถิ่น 

5. พัฒนาการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมากพระราชด าริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ด้าน /

มคอ. 1 (ถ้ามี) 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และ
ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   1.2 เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนด และ
ส่งงานตรงเวลา 
   1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
   1.4 ประพฤติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีทั กษะการ ฟั ง  การ พูด  การ อ่าน  และการ เขี ยน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 เ พ่ือการ
ให้บริการทางธุรกิจ 
   2.3 มีความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ   
   2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ  
   3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสู่
การฝึ กประสบการณ์  ภาคสนามและการปฏิบัติ ง านใน
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม   
   3.3 สามารถใช้ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 
บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

4. ด้านทักษะความความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.1 สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
   4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ระบบการท างาน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้าไปปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
   4.3 แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 สืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและยังตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 
   5.2 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร
และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในรูปแบบออนไลน์  รวมถึงแบ่งปัน
เอกสารและหรือข้อคิดเห็นและน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการ
ประชุมทางไกล (video-conferencing) โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

แอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   5.3 สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด 
การฟัง การเขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ ์
   5.4 น าความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการ
ประมวลผล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) -  
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 
2564 ได้ให้ความส าคัญกับการการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท าการค้าระหว่าง
ประเทศ ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการ
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และธุรกิจการท่องเที่ยว
และการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในยุคปัจจุบัน จึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ธุรกิจซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการค้า
ขายและการให้บริการในระดับสากล ดังนั้นการวางแผนพัฒนา

ประกาศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

หลักสูตรต้องท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมและทันต่อการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุไว้
ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 
จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้เรียน 3 
ด้าน (3Rs) ได้แก่ การอ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น 
และทักษะการเรียนรู้ 8 ประการ (8Cs) ได้แก่ ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทัน
สื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณา มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
หลัก 6 ประการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย

ประกาศฯ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

ยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้  
   1. เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และ
ทักษะและคุณลักษณะที่ จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน      
   4. แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มี
คุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่  
   5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ  
   6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้
มาตรฐานระดับสากล 
   7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้าน
ต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีคุณธรรม ความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ 
   3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (8Cs) ประกอบด้วย ทักษะ
ต่อไปนี้  

1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ

แก้ปัญหา 

แหล่งข้อมูลบทความวิชาการด้าน
การศึกษา 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  

4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ

ผู้น า 

5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 

6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 ทักษะหลัก ได้แก่  

1. ทักษะการคิด ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะ

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ 

ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ทักษะการคิด

ค านวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 

2. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 

ทักษะ การรู้สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน า

แหล่งข้อมูลบทความวิชาการด้าน
การศึกษา 218 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

ตนเอง ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีมนุษย

สัมพันธ์ และทักษะการวิจัย  

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสาร  

11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะต้องมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

3. คิดเป็นท าเป็น 

4. มีความรับผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างที่ส ารวจความคิดเห็นได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโรงแรม รีสอร์ท การท่องเที่ยว การค้า
ปลีก และบริษัทเอกชน เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของ
นายจ้างตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.63 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.50 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.81 

 ความอดทน ร้อยละ 4.50 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.56            
2. ด้านความรู้ 

 มีความรู้ค าศัพท์ ส านวน และข้อความภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจ ร้อยละ 4.82 

 มีความรู้ทางด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและท างาน ร้อยละ 4.64 

 มีความรู้ทางการพูดและน าเสนอต่าง ๆ ในทางธุรกิจ 
ร้อยละ 4.75 

แบบสอบถามความต้องการการใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดท าโดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความรู้ทางไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ ร้อยละ 4.21 

 มีความรู้ทางด้านการอ่านเพ่ือการสื่อสารทั้งทั่วไป
และทางธุรกิจ ร้อยละ 4.46 

 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านธุรกิจพ้ืนฐาน
ในภาพรวม ร้อยละ 4.58 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.42 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.35 

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับ
มอบหมายงาน ร้อยละ 4.41         

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิด
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 4.67 

218 

218 

246 
 
 



248 
 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผล
งานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 4.54 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงาน
เป็นระบบ ร้อยละ 4.73 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ ร้อยละ 4.59 

 มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.24 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจ ร้อยละ 4.22 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 4.54 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ร้อยละ 4.67 

 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนและ
ระบบการท างาน ร้อยละ 4.78 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างาน
เป็นทีม ร้อยละ 4.45 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อย
ละ 4.83 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ร้อยละ 4.23 

 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.76 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 
4.14 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้
หลักเหตุผล ร้อยละ 4.36 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่าตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แล้ว สรุปไดด้ังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.43 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.52 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.63 

 ความอดทน ร้อยละ 4.50 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.47         

2. ด้านความรู้ 

 มีความรู้ค าศัพท์ ส านวน และข้อความภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจ ร้อยละ 4.65 

 มีความรู้ทางด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและท างาน ร้อยละ 4.73 

 มีความรู้ทางการพูดและน าเสนอต่าง ๆ ในทางธุรกิจ 
ร้อยละ 4.69 

แบบสอบถามความต้องการการใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดท าโดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความรู้ทางไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ ร้อยละ 4.28 

 มีความรู้ทางด้านการอ่านเพ่ือการสื่อสารทั้งทั่วไป
และทางธุรกิจ ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านธุรกิจพ้ืนฐาน
ในภาพรวม ร้อยละ 4.34 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 4.59 

 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.32 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.37 

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับ
มอบหมายงาน ร้อยละ 4.65       

          

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิด

เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 4.56 

218 

218 

251 
 
 



252 
 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผล

งานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 4.39 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงาน

เป็นระบบ ร้อยละ 4.65 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่

รับผิดชอบ ร้อยละ 4.55 

 มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.25 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

และไว้วางใจ ร้อยละ 4.36 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุ

เป้าหมาย ร้อยละ 4.53 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ร้อยละ 4.59 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนและ

ระบบการท างาน ร้อยละ 4.78 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างาน

เป็นทีม ร้อยละ 4.38 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อย

ละ 4.79 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 4.37 

 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.73 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 

4.31 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้

หลักเหตุผล ร้อยละ 4.31 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์
ปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของศิษย์ปัจจุบันตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีแล้ว สรุปไดด้ังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.57 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.48 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.50 

 ความอดทน ร้อยละ 4.39 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.27            

2. ด้านความรู้ 

 มีความรู้ค าศัพท์ ส านวน และข้อความภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจ ร้อยละ 4.77 

 มีความรู้ทางด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและท างาน ร้อยละ 4.69 

 มีความรู้ทางการพูดและน าเสนอต่าง ๆ ในทางธุรกิจ 
ร้อยละ 4.73 

แบบสอบถามความต้องการการใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดท าโดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความรู้ทางไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ ร้อยละ 4.21 

 มีความรู้ทางด้านการอ่านเพ่ือการสื่อสารทั้งทั่วไป
และทางธุรกิจ ร้อยละ 4.37 

 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านธุรกิจพ้ืนฐาน
ในภาพรวม ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 4.64 

 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.39 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.40 

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับ
มอบหมายงาน ร้อยละ 4.43             

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิด

เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 4.53 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผล

งานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 4.41 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงาน

เป็นระบบ ร้อยละ 4.67 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่

รับผิดชอบ ร้อยละ 4.59 

 มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.32 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

และไว้วางใจ ร้อยละ 4.36 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุ

เป้าหมาย ร้อยละ 4.42 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ร้อยละ 4.67 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนและ

ระบบการท างาน ร้อยละ 4.50 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างาน

เป็นทีม ร้อยละ 4.48 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อย

ละ 4.71 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 4.37 

 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.69 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 

4.22 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้

หลักเหตุผล ร้อยละ 4.37 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แล้ว สรุปไดด้ังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.57 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.33 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.75 

 ความอดทน ร้อยละ 4.31 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.50          

2. ด้านความรู้ 

 มีความรู้ค าศัพท์ ส านวน และข้อความภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจ ร้อยละ 4.65 

 มีความรู้ทางด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและท างาน ร้อยละ 4.71 

 มีความรู้ทางการพูดและน าเสนอต่าง ๆ ในทางธุรกิจ 
ร้อยละ 4.65 

แบบสอบถามความต้องการการใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดท าโดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความรู้ทางไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ ร้อยละ 4.29 

 มีความรู้ทางด้านการอ่านเพ่ือการสื่อสารทั้งทั่วไป
และทางธุรกิจ ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านธุรกิจพ้ืนฐาน
ในภาพรวม ร้อยละ 4.35 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 4.53 

 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.65 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.47 

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับ
มอบหมายงาน ร้อยละ 4.39                  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิด

เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 4.41 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผล

งานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 4.60 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงาน

เป็นระบบ ร้อยละ 4.58 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่

รับผิดชอบ ร้อยละ 4.71 

 มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.50 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

และไว้วางใจ ร้อยละ 4.39 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุ

เป้าหมาย ร้อยละ 4.35 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ร้อยละ 4.57 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนและ

ระบบการท างาน ร้อยละ 4.65 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างาน

เป็นทีม ร้อยละ 4.49 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อย

ละ 4.75 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 4.31 

 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.67 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 

4.31 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้

หลักเหตุผล ร้อยละ 4.34 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

 
...... ความต้องการอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของนายจ้าง มีดังต่อไปนี้ 

1. ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

2. ต้องการให้บัณฑิตมีทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

3. ต้องการให้บัณฑิตมีความคล่องตัว ตัดสินใจแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 

4. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้จักบทบาทของผู้อ่ืน 
รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ มีความม่ันใจในตนเอง 
พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการประกอบวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับโลกยุคใหม่ 

5. ต้องการให้นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการให้บริการทางธุรกิจ โดย
เน้นที่การฝึกทักษะและปฏิบัติ 

ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของศิษย์เก่า มีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการให้สถานบันมีอุปกรณ์สนับสนุนด้านเทคโนโลยีมี

มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

แบบสอบถามความต้องการการใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดท าโดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

2. ต้องการให้มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา 

เช่น ชาวอเมริกันหรือชาวอังกฤษ 

3. ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ชั้นเรียน เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ การติวสอบ TOEIC 

เป็นต้น 

ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของศิษย์ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

2. ต้องการให้สาชาวิชามีคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาที่

เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 

3. ต้องการให้เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ 

และการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 

4. ต้องการให้มีการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ 

ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของอาจารย์ มีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาท่ี 3 

เพ่ือความได้เปรียบในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจใน

ปัจจุบัน 

218 

218 

263 
 
 



264 
 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

2. ต้องการให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้มีทั้ง I.Q. ควบคู่กับ 

E.Q. และ M.Q.  

3. ต้องการให้บัณฑิตมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ประชาธิปไตย.. รู้กาลเทศะในการใช้โทรศัพท์สมาร์ท

โฟน.. มุ่งมั่นการศึกษาหาความรู้.. ไม่ติดกิจกรรมบันเทิง

และสิ่งเสพติด 

4. ควรให้บัณฑิตได้เรียนการปฎิบัติให้มากว่าทฤษฎี 

5. ควรให้บัณฑิตพัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษโดยเสริมคอร์สอบรมภาษาอังกฤษให้

นักศึกษาในทุก ๆ เทอม โดยใช้วิทยากรภายนอกที่มี

ชื่อเสียงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ

อยากเรียนรู้มากขึ้น และเป็นการเปิดโลกทัศน์และ

มุมมองที่กว้างขึ้นจากในรั้วมหาวิทยาลัย 

 

218 

218 

264 
 
 



265 
 
 

 
 



265 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs  
กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



266 
 

 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

1 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 

การ ฟั ง  กา ร พูด  กา ร อ่ าน  และการ เ ขี ยน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 ได้แก่  ค าศัพท์  
ส านวน ประโยค การฟังและการอ่านจับใจความ 
การตอบสนองต่อข้อความ โครงสร้างและ
ไวยากรณ์ การออกเสียง ตลอดจนการพูดและ
เขียนเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

PLO4, PLO5, PLO6, PLO7 

2 มีทักษะการสื่อสารด้านการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือการ
สื่อสารและให้บริการด้านธุรกิจ 

ค าศัพท์ ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่  3 ที่ จ า เป็นต่อการสื่ อสารและการ
ให้บริการลูกค้า และการน าเสนอสินค้าและ
บริการ 

PLO8, PLO9 

3 มีความรู้ ในการท างานวิชาชีพธุ รกิจ
พ้ืนฐานในภาพรวม 

หลักการเบื้องต้นทางการจัดการธุรกิจ การ
วางแผนการด าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ 
และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

PLO10 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

4 มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

การสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนาตนเอง การเลือกใช้
แหล่งสืบค้นข้อมูล  

PLO2 

5 มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน หลักการในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การวางแผน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน 

PLO1 

6 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การน าเสนองาน 
การให้บริการ การสืบค้นข้อมูล และการเผยแพร่
ข้อมูล 

PLO2, PLO3 

 
หมายเหตุ :  1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจน าไปจัดท าเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
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