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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25471791100293
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
: Bachelor of Arts Program in Business English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Business English)
3. วิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
- ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทางานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและธุรกิจ
ส่วนตัว โดยทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น
8.1 ล่าม
8.2 นักแปลเอกสาร
8.3 เจ้าหน้าที่ประจาสายการบิน
8.4 พนักงานโรงแรม
8.5 พนักงานธนาคาร
8.6 พนักงานบริษัทที่ทาธุรกิจนาเข้าส่งออกและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
8.7 นักประชาสัมพันธ์
8.8 มัคคุเทศก์
8.9 ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน
8.10 เจ้าหน้าที่ในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
8.11 การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
8.12 การประกอบธุรกิจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
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5

นางสาวศุภมาส เกตุเต็ม

อาจารย์

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2552
2549
2551
2547
2552
2547
2547
2554
2549

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550

สถาบันราชภัฏนครปฐม

2542
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ที่
ทางวิชาการ
1 นายวัชระ
เย็นเปรม
อาจารย์ ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2 นางสาวทิพย์ธิดา บุตรฉุย
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์เฉพาะ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นางสาวแสงดาว ถิ่นหารวงษ์
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ (สารสนเทศทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
เกียรตินิยมอันดับ 1
4 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการทาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรายได้ที่มาจากส่ วนนี้เป็นส่ว นสาคัญในการพั ฒ นา
ประเทศชาติ และภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรต้องทาให้ผู้เรียนมีความพร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันสภาพสังคมได้ขยายไปสู่ระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพราะมีการรวมกลุ่มกันของประเทศ
ต่างๆ ดังเช่น กลุ่มประเทศอาเซียน การติดต่อสื่อสารในสั งคมระดับนี้ ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งเพราะจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่นามาซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกันในด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันกาลังอยู่ในช่วงพัฒนาจึงจาเป็นต้องมีการค้นคว้าวิจัยอย่าง
ต่อเนื่ อ งเพื่อให้ เ กิด องค์ความรู้ ใ หม่ ๆ นอกจากนี้ สั ง คมในปั จจุ บัน ต้อ งการบั ณฑิ ตที่มี คุณ ภาพทั้ ง
ทางด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องสร้างหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศหลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษา
เป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐ เอกชน และมีแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว หลักสูตรต้องได้รับ
การพิจ ารณาให้ มีลั กษณะเฉพาะของแต่ล ะท้องถิ่น และที่ส าคัญหลั กสู ตรต้อง พัฒ นาให้ ผู้ เรียนมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทางปัญญา มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริงได้ อีกทั้งยังสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
และดารงชีวิตในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสัง คมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มหาวิทยาลัย จึงต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิ กภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสั งคมใน
ประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ ต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นาเชิงวิชาการและการวิจัย
เพื่อการพัฒ นาสังคมโดยให้ผู้ เรี ยนมีส่ วนร่ว มในการพัฒนาสั งคมหรือชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเชิง
วิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปิ ด สอนโดยคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
บริ ห ารจั ดการโดยมีส านั กส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียนเป็นหน่ว ยงานกลางในการ
ทาหน้าที่ประสานงานกับคณะต่างๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน มี การปรึกษาหารือ
ระหว่ า งผู้ ส อนรายวิ ช าที่ส อนโดยคณะ/สาขาวิ ช า/หลั กสู ต รอื่ น และมี การส ารวจความต้ อ งการ
เชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะ
ตรงตามความต้องการของหลักสูตร โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือ
เงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคโนโลยีและ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ค วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
การดาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้ อื่นในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพด้านภาษาเชิงธุรกิจที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ บัณฑิตเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศและตอบสนองตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีวัตถุประสงค์สาคัญดังนี้
1) มีความรอบรู้ทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
2) มีความรู้ด้านหลักการการดาเนินงานด้านธุรกิจ การตลาดสามารถนาหลักการเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจได้
3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ ประกอบ
อาชีพที่หลากหลายรวมทั้งสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยตนเอง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีแผนพัฒนาปรับปรุง ที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้

7
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ - พัฒ นาหลั กสู ตรโดยมีพื้นฐานจาก
ธุ ร กิ จ ให้ มี ม าตรฐานไม่ ต่ ากว่ า ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
สกอ.กาหนด
ตลาดแรงงาน
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่าเสมอ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ความต้องการของสถานประกอบการ ต้องการของภาครัฐภาคเอกชนและ
ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และตาม ตามความต้องการส่วนบุคคล
ความต้องการส่วนบุคคล
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษ
ธุ ร กิ จ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการจั ด การ
เรี ย นการสอนและการให้ บ ริ ก าร
ทางวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และตามความ
ต้องการส่วนบุคคล
- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ เ ข้ า ร่ ว ม - จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมทาง
ประชุมทางวิชาการ/สัมมนา/อบรม วิชาการ/สัมมนา/อบรม
- สนับสนุนบุคลากรให้ทาผลงานทาง
วิช าการ เช่น เอกสารประกอบการ - เอกสารประกอบการสอน
สอน ตารา หนังสือ งานวิจัยฯลฯ
หนังสือ ตารา วิจัยฯลฯ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค ประกอบด้ ว ย 2 ภาคการศึ ก ษา คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ 1 หรื อ ภาคต้ น และ
ภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย โดยข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจั ดการเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้อน ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2) สาเร็จการศึกษาได้ ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาการศึกษา
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2) ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกต่างกัน และยังไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2) นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) นักศึกษาบางคนมีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพไม่สอดคล้องกับงานในวิชาชีพ
4) นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3
1) จัดอบรมและทดสอบความสามารถทางภาษา จัดหลักสูตรสอนเสริม โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจานวนเหมาะสมกับผู้เรียน
2) มีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีหลักสูตรต่างๆแก่นักศึกษา
3) กาหนดให้แต่ล ะรายวิช าสอดแทรกความรู้และทักษะทางด้านวิช าชีพ และการพัฒ นา
บุคลิกภาพ
4) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2559
2560 2561 2562 2563
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
160
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

24,000

48,000

824,000

1,648,000

72,000

96,000

96,000

2,472,000 3,296,000 3,296,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอย
1.3 ค่าวัสดุ
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

ปี 2559
15,000
5,000
5,000

ปี 2560
17,000
6,000
6,000

-

-

งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
19,000
21,000
5,000
5,000
4,500
5,500
4,500
5,500
3,000

ปี 2563
23,000
5,000
6,500
6,500

5,000

3,000

25,000
29,000
36,000
42,000
44,000
รวม
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และครุภัณฑ์การศึกษาของสาขา
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้
ประมาณ 10,000 บาท/คน/ปี

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนจากต่างสถาบัน เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาเอกบังคับด้านหลักภาษา
ไม่น้อยกว่า
1.2 วิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ :

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1550101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
1550102
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
1550103
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
1550104
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
1550105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
1550106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
1560101
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese

12
รหัสวิชา
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
2. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
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รหัสวิชา
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ทักษะคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2500100
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
2500101
การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
2500102
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
2500103
ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
2500104
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
2500105
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
2500106
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
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รหัสวิชา
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปัญญาไทย
Chemistry and Thai Wisdom

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
ทักษะการว่ายน้า
2 (1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
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รหัสวิชา
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
8010801
8010802
8010804
8010805

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟูาสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
51 หน่วยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับด้านหลักภาษา
ไม่น้อยกว่า
42 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1551101
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English Grammar 1
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รหัสวิชา
1551102
1551201
1551202
1551301
1551302
1551303
1551304
1551401
1551402
1552203
1552601
1552602
1553901

รหัสวิชา
1741101
3541101
3561101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English Grammar 2
การฟังและพูด 1
3 (3-0-6)
Listening and Speaking 1
การฟังและพูด 2
3 (3-0-6)
Listening and Speaking 2
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
3 (3-0-6)
Reading for General Purposes
การอ่านอนุเฉท
3 (3-0-6)
Paragraph Reading
การเขียนตามรูปแบบ
3 (3-0-6)
Controlled Writing
การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-6)
Paragraph Writing
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Linguistics
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
3 (1-2-6)
Practical English Phonetics
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (1-2-6)
Public Speaking in English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา
3 (2-2-5)
Introduction to Language Research
1.2 วิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ
จานวน
9 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management

18
รหัสวิชา
1551605
1552303
1552603
1552604
1552608
1553103
1553204
1553305
1553306
1553501
1553502
1553606
1553607
1553701
1553702
1553703
1553902

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
English for Tourism
การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business English Reading
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3 (3-0-6)
English for Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
3 (3-0-6)
English for Banking
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
English in Mass Media
วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา
3 (3-0-6)
English Cultural Studies
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองาน
3 (1-2-6)
English for Presentation
ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
3 (3-0-6)
Features of Writing
การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Writing
การแปลเพื่องานธุรกิจ
3 (3-0-6)
Translation for Business
การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
Translation in Mass Media
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
English for Tour Guide
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
English for Hotel
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
English for Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการทางการแพทย์
3 (3-0-6)
English for Medical Services
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
English for Industrial Careers
สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3 (1-2-6)
Seminar in English Usage
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รหัสวิชา
1554609
1554704
1554705

รหัสวิชา
1553801
1553802
1553803
1553804

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
English for International Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
English for Airline Business
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการ
3 (3-0-6)
English for Secretaries
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (60)
Preparation for Work Experience
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (540)
Work Experience
การเตรียมความพร้อมสาหรับสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6 (600)
Cooperative Education

หมายเหตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 1553801 และ 1553802
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 1553803 และ 1553804
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
…………
………….
………….
1551101
1551201
1551301

หน่วยกิต

ทฤษฎี

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
3
3
การฟังและพูด 2
3
3
การเขียนตามรูปแบบ
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
…………
………….
1551302
1551401

ทฤษฎี

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
3
3
การฟังและพูด 1
3
3
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
…………
………….
………….
1551102
1551202
1551303

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
การอ่านอนุเฉท
3
3
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3
3
เบื้องต้น
1551304 การเขียนอนุเฉท
3
3
1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0
0

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0
0

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

0
0
0

6
6
36
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
…………
………….
1551402
1552602
1551605
1553305

หน่วยกิต

ทฤษฎี

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
3
1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
3
ลักษณะองค์ประกอบของการ
3
3
เขียนข้อความ
รวม
18
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3561101
1553204
1553306
1553502
1553702

หลักการจัดการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองาน
การเขียนเชิงธุรกิจ
การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการทาง
การแพทย์
…………… เลือกเสรี
รวม

0
0
2
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

2

36

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

1552203 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3
1
1741101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3
3
การท่องเที่ยว
3541101 หลักการตลาด
3
3
1553103 วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา
3
3
1553501 การแปลเพื่องานธุรกิจ
3
3
1553607 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3
3
รวม
18
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ /สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปฏิบัติ

2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

0
0
0
0
2

6
6
6
6
36

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3
3
3

3
1
3
3
3

0
2
0
0
0

3
18

3
16

0
2

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ /สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6 3(1-2-6)
6
6
6
6
36
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

1553901 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา
3
2
1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่าง
3
3
ประเทศ
1554704 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3
3
1554705 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
3
3
เลขานุการ
…………….. เลือกเสรี
3
3
1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
1
2
วิชาชีพหรือ
1553803 การเตรียมความพร้อมสาหรับ
1
2
สหกิจศึกษา
รวม
16
14
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18

ปฏิบัติ
2
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6

0
0

6
6

0
4(60)

6
0

4(60)

0

4/60

29

หมายเหตุ รายวิชา 1553801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
คิดเป็น 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1553802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
1553804 สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6
6

0
0

540
600

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
0

หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 540
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 600

8

)

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

4
5

อาจารย์วัชระ

เย็นเปรม

อาจารย์ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษาและ
ธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ)

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ (สารสนเทศทั่วไป)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
อาจารย์ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม
Cert. in Content and Language
Integrated Learning
Cert. in Oral Communication
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2552
2551
2549
2550
2542
2552
2547
2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
RELC, Singapore

2554
2549
2557

SEAMEO, RELC, Singapore
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2557
2550

สถาบันราชภัฏนครปฐม

2542

2559 2560 2561 2562
24

24

24

24

30

30

30

30

24

24

24

24

30

30

30

30

24

24

24

24

23

3

ชื่อ – นามสกุล

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

2

4
5

อาจารย์วัชระ

เย็นเปรม

อาจารย์ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษาและ
ธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ)

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ (สารสนเทศทั่วไป)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
อาจารย์ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม
Cert. in Content and Language
Integrated Learning
Cert. in Oral Communication
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
RELC, Singapore

2554
2549
2557

SEAMEO, RELC, Singapore
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2557
2550

สถาบันราชภัฏนครปฐม

2542

2551
2549
2550
2542
2552
2547
2547

2559 2560 2561 2562
24

24

24

24

30

30

30

30

24

24

24

24

30

30

30

30

24

24

24

24

24

3

ชื่อ – นามสกุล

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ลาดับ
6

ชื่อ – นามสกุล
ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจั่น

บัวเขียว

8

ผศ.ดร.อัญชนา พานิช

9

ผศ. สิริเพ็ญ เอมละออง

Ph.D. (Reading)
Diploma (Applied Linguistics)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 2
ศษ.ด. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ (ภาษาอังกฤษ)
Cert.in ESL
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Cert.in ESL
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

University of North Texas
Northern Territory
University, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
Douglas College, Canada
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Douglas College, Canada
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2527
2523

25

7 ผศ.ดร.สริตา

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา
2559 2560 2561 2562
2545 30 30 30 30
2536

ปี พ.ศ.
ที่จบ

2550
2535
2527
2543
2550
2540
2537
2529
2531
2524

30

30

30

30

18

18

18

18

30

30

30

30

11

3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
ที่จบ

2559 2560 2561 2562

2552

24

24

24

24

11 อาจารย์ศิริกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2541
2549

30

30

30

30

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2544
2551

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2547
2547

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Anamalai University, India
University of Madars, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

2543
2548
2542
2537

30

30

30

30

13 อาจารย์ตรีนุช
14 อาจารย์เอกชัย

26

มหาวิทยาลัยศิลปากร

27

10 อาจารย์ทัศนพรรณ ไพศาลนันท์

12 อาจารย์พิศาล

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
อ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ศรีโตกลิ่น ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ปานแก้ว
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สุนทรวิภาต ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มลเลษ
M.A. (English Literature)
M.A. (Philosophy)
ศศ.บ. (ศาสนา)

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา

12

3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

15 ดร. สรรเสริญ

เลาหสถิตย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
ที่จบ
2558
2547

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยมหิดล

2537

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551

30

30

30

30

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544
2555

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550
2556
2550

30

30

30

30
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2559 2560 2561 2562

27

ป.รด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ISTM (International Student
Tourism& Management)
16 อาจารย์กรรณิการ์ ตาละลักษมณ์ ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
17 อาจารย์มัฆวาน นาคจั่น
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
อบ. (ภาษาอังกฤษ)
18 อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
อบ. (ประวัติศาสตร์)

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา

13

3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

19 Mr. William

Booth

คุณวุฒิ สาขาวิชา
A.A. (Accounting)

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่จบ

2559 2560 2561 2562

20 Mr. Keith

Jackson

B.A. (History)
B.A. (Philosophy)

21 Mr. Terrence

Moeller

M.A. (Fine Arts)

Chippewa Valley Technical
College, Wisconsin
State University of
New York
The Citadel
University of California
Santa Cruz
Stephen F. Austin State

22 Mr. Nicholas

Berkij

M.A. (History)

McMaster University

2551

30

30

30

30

M.A. (Philosophy)

Brock University

2558

30

30

30

30

M.A. (History)

30

30

30

30

2516
2548

30

30

30

30

2528

30

30

30

30

2520

28

23 Miss Stephanie Simoes

2527

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา

2914
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพภาคสนามในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา โดยเป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัทที่ทาธุรกิจนาเข้า
ส่ ง ออกและการขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ างประเทศ สถาบั นการแปล บริ ษัท สายการบิ น หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม ธนาคาร ศูนย์การประชุม และสถานประกอบการอื่น ๆ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์นิเทศก์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
2) มีทักษะในการปฏิบัติ งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎี และ
หลักการมากยิ่งขึ้น
3) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อวิเคราะห์ปั ญหา และหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง
4) มีม นุ ษยสั ม พัน ธ์ แ ละสามารถทางานร่ ว มกับ ผู้ อื่ นด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบ ซื่อ สั ต ย์สุ จ ริ ต
มีภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5) สื่ อสารกั บ ผู้ มาใช้ บ ริ การได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศได้
เหมาะสมกับระดับการทางาน
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาเตรียมฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ
ภาษาอังกฤษ
4.2.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาษาอังกฤษตามสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย
60 ชั่วโมง
4.3.2 เริ่มการฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่
2 ของปีการศึกษาที่ 4 เป็นจานวนไม่ต่ากว่า 270 ชั่วโมง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อตนเอง - กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องยึดมั่นในเรื่องความมี
วิชาชีพตลอดจนสังคม
วินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การทางานเป็น
ที ม การเคารพกติ กาสั งคมและมี จิ ตสาธารณะในรายวิ ชา
ต่าง ๆ
2) ด้านบุคลิกภาพ
- กาหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องตระหนักในเรื่องการ
แต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย การเข้าสังคม การเจรจา
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ กิริยามารยาทและการวางตัวใน
การทางาน ในรายวิชาต่างๆ และในช่วงกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กาหนดให้ทุกรายวิชามีการเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยี
ในการเรี ย นการสอนและท ากิ จ กรรมทั้ ง ในและ
นอกห้องเรียน
- ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าที่ มี ก ารน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ
- จั ด ให้ มี ก ารอบรมหลั ก สู ต รโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
เพื่องานสานักงาน
4) ด้านการพัฒนาตนเอง
- ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและติดตามความเคลื่อนไหว
ในแวดวงธุรกิจ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริ ยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
ปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง การมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
1.2 ความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขี ยน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้ าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษาและนามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิช าที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
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1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงาน
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3 ทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบ ค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ
จริง
2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้ างเสริ มความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
6) ใช้ วิธี การสอนแบบเปิด โอกาสในการแสดงความคิ ดเห็ น เพื่ อฝึ กการยอมรับ ความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน
1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4) ให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
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1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3) ประเมิน จากทั กษะการใช้ค อมพิว เตอร์แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการนาเสนอ
ผลงาน

35

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )
รายวิชา/ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ















































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามส่วนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร













































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน















































1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ











































1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
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1050101 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิ36ชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ









































































































































1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น















































1630102 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร















































1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
อาเซียน
1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ















































1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์















































2010102 ช่างเมืองเพชร















































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง















































2500101 การเมืองและการปกครองไทย















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเป็นพลเมือง















































2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง















































2500109 สังคมน่าอยู่















































2500110 อัตลักษณ์ไทย
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1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้น

38 ชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน















































3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น















































3560102 ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม















































3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















































3560504 การเงินส่วนบุคคล















































3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตร์กบั ชีวิต















































4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน















































4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน















































4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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2560111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่

39

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ















































4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก















































4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา















































4080105 ทักษะการว่ายน้า















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น















































4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
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4040102 การคิดและการตัดสินใจ

40 ชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องรายวิ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ















































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟูาสาหรับชีวิตประจาวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น















































7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนาเสนองาน















































8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
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5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องเน้นย้าเรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตน
และการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนยังใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทากิจกรรมที่กาหนด
โดยกาหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคม เพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้สอนต้องกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบีย บ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องเน้นย้าเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้สอนประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย การมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้า ร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เ ชื่ อ มโยงทั ก ษะภาษาอั ง กฤษทั้ ง การฟั ง การพู ด การอ่ า น
และการเขียน ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ของเนื้ อ หาวิ ช า
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ภาษาอังกฤษและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3) มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในสถานการณ์จริง
4) สนใจ พัฒนาต่อยอดความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
5) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรมของตนเองได้
6) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนด้านบริหารธุรกิจ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้สอนใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยบูรณาการเนื้อหากับการเรียน
การสอนในรายวิชาทางธุรกิจ (Content and Language Integrated Learning- CLIL) การบรรยาย
ในชั้น เรี ย น การอภิป รายเป็ น กลุ่ ม โดยให้ ผู้ ส อนตั้ ง คาถามตามระบบการสอนแบบยึด ผู้ เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทางานจริง เป็นต้น โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติจากสภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ควรจั ดให้ มีการเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) รายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) โครงการที่นาเสนอ
5) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) รายวิชาฝึกประสบการณ์
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ โดยพึ่ ง ตนเองได้ เมื่ อ จบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้ นนั กศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาผู้สอนต้องเน้นให้นักศึกษาคิด
หาเหตุผล เข้าใจที่มาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ ปัญหาด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา
นักศึกษาควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) มี ค วามสามารถประมวลและศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา
ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
3) สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
4) สามารถประยุ กต์ ใช้ค วามรู้ภ าคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติ สู่ การฝึ ก ประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
5) สามารถใช้ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษบูรณาการกับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาทักษะ
การทางานให้เกิดประสิทธิผล
6) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้สอนควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา เช่น
1) การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การฝึกปฏิบัติจริง
4) การมอบหมายกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ วางแผนการทางาน และ
แก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมของหลักสูตร และกิจกรรมในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้สอนสามารถประเมินโดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาประเมินตามผลงานและ
การปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น ประเมิ น จากการน าเสนอรายงานในชั้ น เรี ย น การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ประเมินจากพฤติกรรมการทางานในกิจกรรมของหลักสูตร เป็นต้น
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ผู้ ส อนควรมี วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี
คุณสมบัติดังนี้
1) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าไปปฏิบัติงานได้
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและบุคคลทั่วไป
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3) สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนและบุคคลทั่วไป
4) สามารถท างานเป็น กลุ่ ม แสดงภาวะผู้ นาผู้ ตามอย่า งเหมาะสมและมีค วาม
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช า ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
ฝึ ก การท างานเป็ น กลุ่ ม ตลอดจนมี ก ารเน้ น ย้ าเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม
การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การเข้ า ใจในวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ในทุ ก รายวิ ช า สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
ประสบการณ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ผู้สอนประเมินจากวิธีการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง การฝึกทักษะวิชาชีพและการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะดังต่อไปนี้
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการเก็บ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลงานได้
2) สามารถน าความรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ม าใช้ ใ นการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลได้
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในรูปแบบการเขียนรายงาน และการ
นาเสนอด้วยวาจา พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อเพื่อใช้ในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะในการวิเ คราะห์เ ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย ฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก การแก้ ปั ญ หา โดยใช้ ค วามรู้ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ใ น
การประมวลผล การคิด วิ เ คราะห์ การแปลความหมาย ตลอดจนการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่เหมาะสมในการนาเสนอข้อมูล
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้จากวิธีการนาเสนองาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และการเลือกใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3


















































1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2



















































1551201 การฟังและพูด 1



















































1551202 การฟังและพูด 2



















































1551301 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป



















































1551302 การอ่านอนุเฉท



















































1551303 การเขียนตามรูปแบบ



















































1551304 รูปแบบการเขียนอนุเฉท



















































1551401 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น



















































1551402 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้



















































1552203 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน



















































1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1



















































1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

















































1553901 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา
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1551101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิ
46ชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3








1552303 การอ่านอังกฤษธุรกิจ









1552603 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด







1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร





1552608 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน



1553103 วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา
1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองาน







































































































































































































































































































































































































































1553501 การแปลเพื่องานธุรกิจ



















































1553502 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน



















































1553606 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์



















































1553607 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม



















































1553701 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์



















































1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ



















































1553702 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการทางการแพทย์



















































1553305 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียน
ข้อความ
1553307 การเขียนเชิงธุรกิจ
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1551605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิ47ชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา/ผลการเรียนรู้

1553703 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพใน
อุตสาหกรรม
1553902 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3


































































































1554704 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน



















































1554705 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการ





























































 













 







 























 











 































 













 







 























 











 



















1741101 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3561101 หลักการจัดการ

 
    



    

     

   









  

    



  

 

   









3541101 หลักการตลาด



 

  

  

 









1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1553802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1553803 การเตรียมความพร้อมสาหรับสหกิจ
ศึกษา
1553804 สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถาม
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) การได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน
16 ภาคการศึกษา
3.3 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC ผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนดโดยได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 550 คะแนนในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา หรือสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนา / ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทาประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอนการวัด
และการประเมินผลในรายวิชา
2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้สอนอื่นหรือผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมการทาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2) ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานทางวิชาการ
3) ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
4) สนั บ สนุ น ผู้ ส อนให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการตามความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมเพื่ อ ให้
สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
5) สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
6) จัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตาราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เพียงพอ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1) สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการ
สอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอน
2) สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาระบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
3) สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทาระบบการประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียนผู้สอนประเมิน
การสอนของตนเอง และรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนของผู้สอนและการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาร่างรายงานผลการดาเนินหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณบดีเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี
6) ประธานสาขาวิช าร่วมกับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลั กสูตรเพื่อ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
7) เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร และประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุดท้ายก่อนสาเร็จ
การศึกษา
8) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มี จานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี 2563 โดยนา
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
9) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรี ย นการสอนและโสตทั ศ นู ป กรณ์ อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ตาราภาษาอังกฤษ และโสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆรวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในสืบค้น
นอกจากนี้ทางยังมีคณะ ศูนย์ภาษาและสาขาวิชาเองที่เปิดให้บริการห้องต่างๆ ประกอบไปด้วย
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ลาดับ
1
2

3

4

ชื่อ
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ประกอบไป
ด้วยคอมพิวเตอร์จานวน 40 เครื่อง
และอินเตอร์เน็ต
ห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือ ตารา
เรียน โสตทัศนูปกรณ์และพจนานุกรม
ห้ อ งปฏิ บั ติก ารทางภาษาที่ มีร ะบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย ได้ แ ก่
โปรแกรมX-class และ Tell Me
More และ internet เป็นต้น พร้อม
ทั้งมีจานวนคอมพิวเตอร์จานวน 40
เครื่ อ ง พร้ อ มหู ฟั ง และอุ ป กรณ์
สนับสนุนการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย ได้ แ ก่
โปรแกรมX-class และ TellMe
More และ internet เป็นต้น เป็น
ต้น พร้อมทั้งมีจ านวนคอมพิว เตอร์
จานวน 40 เครื่อง พร้อมหูฟังและ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้

บริหารจัดการ
งานสานักงาน

บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
การเรียนการสอน


1 ห้อง



2 ห้อง



1 ห้อง



1 ห้อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาประสานงานกับสานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สาขาวิชาสารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจาทุกปีการ
ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชาและสรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการ
สอนในสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) การคัดเลือกดาเนินการโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย์เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ประจาปีของสาขาวิชา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตรซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริห ารหลักสู ตรประจาปี
การศึกษา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3) สาขาวิชาสารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1) สาขาวิชามีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบาง
หัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
2) สาขาวิชาจัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายพิเศษ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ เช่น
มีผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพเป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก
3) สาขาวิชาขออนุมัติการเชิญคณาจารย์ตามระเบียบของสถาบัน
4) คณาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบายรายวิ ชาที่สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน
โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างและลักษณะของหลักสูตรและสามารถให้ บริการแก่
อาจารย์ ในการใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะให้แก่บุคลากรเช่น การ
เตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เป็นต้น
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา
และต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านกิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การร้องเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับวิชาการ โดยกาหนดกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาจัดการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนรับนักศึกษาใหม่
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ที่

ตัวบ่งชี้

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

1

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
)ถ้ามี) สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี.ตามแบบ มคอ )3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ตามแบบ )
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่)ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน )ถ้ามี )ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อเสนอแนะ จากอาจารย์ที่มี
ความรู้ ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่ อน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอน ส าหรั บ รายวิชาที่ผู้ สอนแต่ล ะคน
รับผิดชอบ
2) สาขาวิชาสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา
3) ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการ
สอบ
4) สาขาวิชาปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าแบบประเมิ น การสอนเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น อาจารย์ ทุ ก ปลายภาค
การศึกษา
2) คณะกรรมการประเมินของสาขาวิชาประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียน
ด้านวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
3) ผู้สอนประเมินการสอนโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของนักศึกษาและ
เขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) สาขาวิชาประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้ แบบสอบถาม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต ตัวแทนคณาจารย์
และการเปิดเว็บไซต์ (Website) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) สาขาวิชาปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ซึ่งดู
จากผลการประเมินตนเองของผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
3) สาขาวิชาประเมินหลักสูตรจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดีประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลหรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการ
รายวิชา เสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอประธานสาขาวิชา
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรทบทวนและสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี และ
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยปรับปรุงครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และ
การเขียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญ
การแปลความ การตีความ และการขยายความฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เขียน และ
การใช้สื่อประสมในทางวิชาการในการนาเสนอผลการสืบค้น โดยเน้นกระบวนการทักษะ
สั มพั น ธ์ ทางภาษาจริ ยธรรมในการใช้ ภาษาไทย การสื่ อสารในสั งคมออนไลน์ และ
สถานการณ์จริง

1540202

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒ นาทัก ษะภาษาไทยให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพเหมาะสมกับ อาชี พต่ าง ๆ โดยเน้ น
การพูด การเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ
การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ การเขี ย นหนั ง สื อ โต้ ต อบทางธุ ร กิ จ การเขี ย นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจใน
สถานการณ์จริง

1540203

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการ
รับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์
และน าเสนอได้ การฟังเพื่ อจับใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อ การ
ตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่ านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการ
วิเคราะห์ การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารใน
สังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
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1550101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นาเสนอความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้
จากการฟั ง และการอ่ า น จากสื่ อ ที่ ห ลากหลาย การสื่ อสารในสั งคมออนไลน์ และ
สถานการณ์จริง

1550102

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การฟังและการอ่าน การอนุมานความ
การจับใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุปความ และนาเสนอข้อมูลด้วยการพูด
และการเขียนสั้น ๆ ต่อบุคคล ต่อสาธารณะ การแสวงหาความรู้สื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์
สาธารณะ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาใน
โอกาสต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่านสรุ ปความ การเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ
โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของภาษาอั ง กฤษด้ า นเสี ย งและโครงสร้ า งทางภาษา ค าศั พ ท์
ความหมายของประโยค การเรียงลาดับคา การออกเสียงคา วลี และประโยค เพิ่มพูน
ทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐาน เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 1,500 คาทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทของผู้เรียนและสากล

1550105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น
และการเขียนตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ์
พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสินค้า การสื่ อสารทาง
ธุรกิจท้องถิ่นและสากลทั่วไป โดยสื่อสารกับบุค คลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่อสังคมออนไลน์
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างบูรณาการ ใช้คาศัพท์ สานวน และภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
กับบริบทในอาเซียน ศึกษาข้อมูลความรู้ระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน
พัฒนาทักษะการนาเสนอความคิด ความรู้ การอภิปราย การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
สั งคมออนไลน์ และการแสวงหาความรู้ผ่ านสื่ อต่ าง ๆ และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม

1560101

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน

1560102

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรี ย นรู้ และพัฒ นาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าเพื่อ การสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1570101

ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) การอ่าน
ออกเสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝึกท่องจาบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และ
เขียนประโยคพื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พื้นฐาน

1570102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้ ค าศั พ ท์ ส านวน และรู ป ประโยคอย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม
เชิงสังคมและวัฒนธรรม
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1580101

ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรี ย นรู้ ร ะบบเสี ย งภาษาฮิ น ดี ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด ส านวนภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน และเรียนตัว อักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์
และสานวนพื้นฐานได้

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู้ และพัฒ นาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฮินดีเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1590101

ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรี ย นรู้ ร ะบบเสี ย งภาษาญี่ ปุ น ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด ส านวนภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่าน
และเขียนคาศัพท์ และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได้

1590102

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิง
สังคมและวัฒนธรรม

1610101

ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรี ย นรู้ ร ะบบเสี ย งภาษาเขมร ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด ส านวนภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิต ประจ าวัน และเรี ยนตั ว อั กษรภาษาเขมร เพื่อ สามารถอ่า นและเขีย นคาศัพ ท์
และสานวนพื้นฐานได้
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1610102

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู้ และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1620101

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรี ย นรู้ ตั ว อั ก ษรเกาหลี แ ละรู ป แบบการประสมค า ฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นการฟั ง
พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

1620102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรู้ทักษะการอ่านและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและ
ฝึกทักษะการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และ
การใช้คาศัพท์ สานวนต่างๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี

1630101

ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน

1630102

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1640101

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ภาษาเวี ย ดนามในระดั บ ต้ น และศึ ก ษา
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
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ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้าน
ชีววิทยาจิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตน
และบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ทักษะการจัดการภาวะความ
ขัดแย้ง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหา
ความรู้จากสื่อต่าง ๆ และการเสริมสร้างสุขภาวะ

1050102

ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตในด้าน
ส่วนบุคคล ครอบครัว ด้านสังคม การเรียนรู้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความสมดุลใน
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฏี และความสาคัญของการสร้างสันติภาพใน
โลกยุคใหม่ ภาวะผู้นาและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การอยู่ในสังคมอย่างสันติ
สุข วิถีทางสู่สันติภาพ และ ความสมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
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1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่ อสาร วิธีการศึกษาการสื่ อสารในองค์การ การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับ
ของการสื่ อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิ ทธิภาพของการสื่ อสาร
ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้าง
ความผู กพัน ต่อองค์การ รวมทั้งการประยุก ต์ความรู้ทางจิตวิ ทยา เพื่อ เสริม สร้า ง
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วย
หลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และ
การวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรม
เพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ด้ า นต่ า ง ๆการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาญ การแก้ปัญหา การเรียนรู้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู้
และพัฒนาปัญญาเพื่อการดารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหารกล
ยุทธ์และทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ สืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ เพื่อการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเสนอสารสนเทศด้วยการ
เขี ย นรายงานทางวิ ช าการ มี จ ริ ย ธรรมในการใช้ ส ารสนเทศ และทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

1520102

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิดสังเคราะห์เชิงระบบ การคิด
ประเมินเชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละ
สิ่งล้ วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบและมีความเป็นระบบ สิ่ งเหล่านั้นเช่น ตนของตนเอง
บุคคลอื่น องค์กร ทรัพยากร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
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1520103

การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสาคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิง
สร้างสรรค์ วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสร้างสรรค์ การสร้างต้นแบบที่
ได้จากการคิดเชิงสร้างสรรค์

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ
การพัฒนาประสาทสัมผั สการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และ
ทฤษฏี ของงานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ์
ความรู้สึกและจิตใจของตนเอง ให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เพื่อก้าวทันโลกในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

2010102

ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวั ติ ง านช่ า งเมื อ งเพชร เนื้ อ หา แรงบั น ดาลใจ และกระบวนการสร้ า งงาน
ช่างเมืองเพชร คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงาน
ช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงาน
ช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุ น ทรี ย ศาสตร์ สุ น ทรีย ภาพ การรับ รู้ ความงามทางธรรมชาติ ความส าคั ญ ที่ ม า
ลั ก ษณะและชนิ ดการแสดงของไทย สากล ที่ มีต่ อวิ ถีชี วิต ไทย นาฏศิ ล ป์ พื้น เมื อ ง
นาฏศิลป์ท้องถิ่น นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้านความแตกต่างกันของ
วัฒนธรรม และฝึกทักษะทางนาฏศิลป์

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี
เครื่องดนตรีวงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีสากล และดนตรีอาเซียน
ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่สุนทรียภาพและการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การดาเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทาง
ดนตรี
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2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสาคัญ แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน

2500104

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ห่วง
โซ่อาหาร ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ วิ ก ฤตการณ์ ท างสิ่ ง แวดล้ อ มและภั ย ธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีที่มี ผ ลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้ อมการ
จัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2500105

เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและ ชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภู มิศาสตร์ และประวั ติศาสตร์ ที่มีผ ลต่อ วัฒ นธรรม สั ง คม ศิล ปวัฒ นธรรม
วิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อาหาร และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ศึ ก ษาโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริในเพชรบุรี ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการ
ใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัดเพชรบุรี

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
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2500101

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ใช้ใน
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สมัยก่อนสุโขทัย สมัย
สุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปัจจุบัน ความเป็นมาของ
อานาจ ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยใน
ปัจจุบัน
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2500102

วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิ วั ฒ นาการและความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยผ่ า นลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์
การตั้ ง ถิ่ น ฐาน สถาบั น ทางสั ง คมของไทย ความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ แ ละ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ส่งเสริมการปรับตัวและดาเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยและของโลกใน
ปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสัง คมโลก
รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500103

ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลโลกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและความ
จาเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรู้บทบาท
ของสถาบันต่างๆ ศึกษาความเป็นประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆของโลกตระหนักถึงความสาคัญของบริบท
โลกระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละการตั ด สิ น ใจทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและระดั บ สั ง คม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของโลก

2500106

อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติ ความเป็นมาของประชาคมอาเชี ยน กลไกและกฏบัตรอาเชีย น วิสั ย ทัศ น์
วัต ถุ ป ระสงค์ เปู า หมาย โครงสร้ า ง เขตการค้ า เสรี สภาพเศรษฐกิ จ พื้ น ฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน
สร้ างความเข้าใจ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่ อนย้ายแรงงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติ ด สิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมู ล การนาเสนอ
แนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
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2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชอั จ ฉริ ย ภาพ พระราชกรณี ย กิ จ หลั ก การทรงงาน
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม พระราชปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และพระมหากษัตริย์ กับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

2500108

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริ ม สร้ า งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง
ส่ งเสริ มให้ มีค วามรับ ผิ ดชอบต่อตนเองและผู้ อื่นมี บุคลิ กภาพที่ดีป ฏิบัติตนอย่างมี
มารยาททางสั ง คมเคารพกฎระเบี ย บมี วิ นั ย ในตนเองเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น
มี ภู มิ คุ้ ม กั น ในการด ารงชี วิ ต อย่ า งไม่ ป ระมาทและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริงวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหาการทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

2500109

สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริ มสร้ างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของ
นักศึกษาที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม สร้างจิตสานึกต่อส่วนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้
เหมาะสมต่อกาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช้กระบวนการเรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริง ทั้ง
สถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาภายใน
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

2500110

อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น วั น ส าคั ญ ต่ า งๆ มารยาทไทย นาฏศิ ล ป์ ไ ทย อาหารไทย การ
เสริมสร้างและอนุรักษ์ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
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2500111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ปัญหา สาเหตุการทุจริต ปัจจัย เงื่อนไข ที่ทาให้ เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ วิเคราะห์บูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกใน
การตรวจสอบการทุ จ ริ ต การปู อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาในปั จ จุ บั น มาตรการใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการต่างประเทศนโยบายในการ
ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กิ จ รรมการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอรัปชั่น
2560101

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตามปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาหลั ก
กฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญา กฎหมายระหว่ า งประเทศ การประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการใช้
กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวัน

3560101

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้ า นการบริ ห าร มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ
การแก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ น การพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดย
การรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

3560102

ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาท
ของผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับ
ผู้นา ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่ม
และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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3560503

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและ
การคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3560504

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปูาหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่
อยู่อาศัย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็น การบริหารหนี้
ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและ
การลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ

3600101

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและ
จริ ย ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
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4010701

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
พลั ง งานและภาวะโลกร้ อ น ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า น
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจ
ปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้
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4010702

วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบ
ของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และ
อุป กรณ์ไ ฟฟูาในบ้ านผลกระทบของความก้า วหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มี ต่อมนุษ ย์
สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถ
เข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้

4010703

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน
การใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปูองกั นและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการ
สร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปูองกัน
อันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4020101

เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว
เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้ง
การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

4020102

เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทยด้ า นต่ า ง ๆ การดื่ ม การกิ น หรื อ
การแก้ปั ญหาสุขภาพ ความสั มพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี
ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร
การแพทย์ ความงามและการดารงชีวิต
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4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลั กการและทฤษฎีทางชีว วิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ์ การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิ เวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การ
อนุรักษ์

4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณต่ อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ

4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
ด้านต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า
ที่ใช้ในการชาระค่าไฟฟูาและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การ
วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และการนามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรี ยนรู้ ความส าคัญของสุ ขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วน
บุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เห็นประโยชน์ของการออกกาลังกาย
ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสร้างครอบครัวคุณภาพ
การดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่
เป็นปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวที่ดี

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลัง
กายและการสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายให้ เ หมาะสมกั บ วั ย ข้ อ ควรระวั ง
และการปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขัน
กีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียน
สนใจฝึกทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีมและทักษะความเป็นผู้นาในทีมกีฬา

4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การน ากิ จ กรรม
นั น ทนาการไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น การเป็ น ผู้ น านั น ทนาการและการจั ด ค่ า ย
นันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรม
นันทนาการ สาหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม ฝึกทักษะการทางานเป็นทีมและ
ทักษะความเป็นผู้นากิจกรรมนันทนาการ
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4080103

รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า งของมนุ ษ ย์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ น้ าหนั ก ที่ เ หมาะสม
ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของ
สารอาหารให้พลังงานต่อการควบคุมน้าหนักตัว การคานวณน้าหนักตัวที่เหมาะสม
การคานวณพลังงานที่ร่างกายต้องการ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหาร
เพื่อการลดน้าหนัก การกาหนดโปรแกรมการออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อ
การควบคุมน้าหนัก

4080104

วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ใน
การออกกาลังกายและการเล่ นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ชี
วกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธี
ทางการกีฬา และการจัดการการกีฬาฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

4080105

ทักษะการว่ายน้า
2 (1-2-3)
Swimming Skill
ฝึ ก ทั ก ษะการว่ า ยน้ า การช่ ว ยเหลื อ คนจมน้ า การเอาตั ว รอดจากภั ย ทางน้ า
และเทคนิคของกีฬาว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
เพื่อการเล่นกีฬาว่ายน้า อุปกรณ์ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติการะเบียบมารยาทในการ
แข่งขัน การเป็นผู้ชมที่ดีและความปลอดภัย

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสาคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารอาเซียนและอาหารยุโ รป อาหารประจาชาติอาเซียน วิธีการประกอบ
อาหารขั้นพื้นฐานสาหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
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4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารแพทย์ แ ผนไทยในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การดู แ ลสุ ข ภาพ
การปู องกัน โรคและความเจ็บปุว ยด้ว ยการแพทย์แผนไทย การใช้ส มุนไพรในงาน
สาธารณสุ ข มู ล ฐาน เพื่ อรั กษาโรคหรือ อาการเบื้ องต้น ที่พ บได้ บ่อ ย ความรู้ ทั่ว ไป
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความงาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและ สุคนธ
บาบัด

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทารายงานการสร้าง
ตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน การสื่ อ สารบนระบบเครื อ ข่ า ย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

5000101

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
เพื่อนั น ทนาการและประโยชน์ใ ช้ส อยในชีวิต ประจาวั น การเรี ยนรู้ ทักษะทางการ
เกษตรไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5040606

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์
ของสัตว์ หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์ เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ การ
เลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยง
สัตว์ที่ปลอดภัยและความเพลิดเพลินรวมถึงการบาบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง
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5060609

ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหล่งน้า ชายฝั่ง และนิเวศวิทยาของแหล่งน้า บทบาทความสาคัญของ
ทรัพยากรแหล่งน้าต่อสภาพแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษทางน้า และแนวทางการ
ปูองกันแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่าเสียของวัตถุดิบ การปูองกัน
การเน่าเสียโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่ าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การ
ถนอมอาหารโดยการใช้ความร้ อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การเลือกใช้
ภาชนะบรรจุเพื่อถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารการเรียนรู้
ทักษะทางการถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน

5070613

ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู้เบื้องต้นของขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิ ธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ
การตลาดและการจั ด การธุ ร กิ จ ขนมอบการเรี ย นรู้ ทั ก ษะทางการขนมอบไปใช้
ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้าดื่มการอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ
เคมีและจุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปูองกันโรคและก่อให้เกิดโรค
ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูลด้าน
อาหารเพื่อสุขภาพ
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5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทาเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์ และโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการ
จัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มไปใช้ดารงชีวิต สามารถ
นาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5540602

พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานชีวมวล พลังน้าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เพื่อการผลิตพลังงาน
ไฟฟูา และพลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง ได้แก่เอทานอล
ไบโอดี เ ซล เป็ น ต้ น ศึ ก ษาเทคโนโลยี พ ลั ง งาน ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และโครงการ
พระราชดาริ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟูา การคิดค่าไฟฟูาเบื้องต้น การ
ประหยัดพลั งงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ประหยั ด พลั ง งาน ความส าคั ญ ของการประหยั ด พลั ง งาน ความตระหนั ก ในการ
ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน

5570103

ไฟฟูาสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟูาเบื้องต้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟูา เครื่องมือวัดและการวัดค่าทาง
ไฟฟู า เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นงานไฟฟู า ความปลอดภั ย ในการใช้ ไ ฟฟู า
การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟูาภายในอาคาร การบารุงและตรวจซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟูาพื้นฐานภายในบ้าน
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5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่องดูดฝุุน มัลติมีเดีย ระบบมัล
ติทัชและทัชสกรีนรูปแบบต่าง ๆ การอ่านข้อมูลทางด้านเทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ
การดูแลบารุงรักษา และการซ่อมบารุงเบื้องต้น การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง

5590101

การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้
เบื้ อ งต้ น การตรวจสอบยานยนต์ ก่ อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประหยั ด
พลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การขับขี่
ปลอดภัย และการประเมินพฤติกรรมการขับขี่

5800101

เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตร พื้นบ้าน
ด้านอาหารและสุขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุ
และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้า นการบริห ารจัดการสั งคมและการหาแนวทางปกปูอ ง
คุ้มครองภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทาการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคานวณ
ทั้ง ในราชการและธุร กิ จ การใช้ ซ อฟแวร์ แผ่ น ตารางทาการเบื้ อ งต้ น ในการจัด ท า
เอกสาร การคานวณเชิงอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และ
การนาเสนอเอกสารงานคานวณที่จัดทาขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงาน
คานวณให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล
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7130402

การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations
การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ก ารน าเสนองาน การจั ด รู ป แบบอั ก ษร การแทรกข้ อ ความ
การค้นหาคา การสะกดและตรวจไวยากรณ์ของคา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจาก
เครื่ อ งมื อ ที่ ก าหนดให้ การท ารู ป ร่ า งอั ต โนมั ติ การท าอั ก ษรข้ อ ความศิ ล ป์
การสร้ า งแผนภู มิ การสร้ า งตาราง การท าภาพนิ่ ง การท าพื้ น หลั ง ของเอกสาร
การนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการนาเสนอ การบั นทึกเสียง
ผู้บรรยาย การทาเสียงเอกสารนาเสนองาน และการสร้างเอกสารการนาเสนองาน
แบบเคลื่อนไหว

8010801

การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้าน
และชุ ม ชน และการช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ เบื้ อ งต้ น ในภาวะฉุ ก เฉิ น แนวคิ ด หลั ก การ
ความหมาย และความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

8010802

การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ แนวคิ ด และหลั ก การทางการพยาบาลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ระบบบริ ก ารทางการแพทย์ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น การวางแผนและ
การจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกาย
และจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

8010804

ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของชี วิ ต การคุ ม ก าเนิ ด เพศศึ ก ษา ยา สมุ น ไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
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8010805

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูป
และการพัฒ นาคุ ณภาพระบบหลั ก ประกันสุ ขภาพถ้ ว นหน้า สิ ท ธิแ ละหน้าที่ ของ
ประชาชน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการ
กองทุน บทบาทของประชาชนและองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในการมี ส่ว นร่ว ม
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
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หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1551101

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
3 (3–0–6)
English Grammar 1
ศึกษาและทบทวนหลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาอังกฤษด้านรูปแบบประโยค การ
เรียงลาดับคา ความสัมพันธ์ระหว่างประธาน กริยา และการใช้ประโยคตามกาลเวลา เน้นการ
นาโครงสร้างทางภาษาพูดและภาษาเขียนไปประยุกต์ใช้ในบริบทของภาษาเพื่อการสื่อสาร อีก
ทั้งวิเคราะห์โครงสร้างในภาษาพู ดและภาษาเขียน และทาแบบฝึ กหัดต่างๆ โดยเน้นความ
ถูกต้องตามโครงสร้างและความหมายทางภาษาเป็นหลัก

1551102

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
3 (3–0–6)
English Grammar 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1551101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 English Grammar 1
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาอังกฤษในระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การ
เปรียบเทีย บ การตั้งประโยคถามและการตอบ การใช้อนุประโยคประเภทต่างๆ การเขียน
ประโยครายงาน โดยเน้นให้ผู้เรียนนาภาษาอังกฤษไปใช้ในบริบทต่าง ๆได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และภาษา

1551201

การฟังและพูด 1
3 (3–0–6)
Listening and Speaking 1
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้บทสนทนา บทบาทสมมติ และวาทกรรมที่
กว้างขวาง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน และการใช้เกมและกิจกรรมเพื่อการ
สื่อสาร เน้นวาทกรรมที่ใช้ในบทสนทนา สาหรับการสืบค้นและแยกแยะข้อมูล การแยกเสียง
การออกเสียงที่เป็นปัญหาสาหรับผู้เรียนและลักษณะของภาษาพูด การเชื่อมคา การเน้นเสียง
หนักเบา การเน้นทานองเสียง ในระดับคา วลี ประโยค และบทสนทนาสั้น ๆ
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1551202

การฟังและพูด 2
3 (3–0–6)
Listening and Speaking 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1551201 การฟังและพูด 1 Listening and Speaking 1
ฝึกทักษะการฟังและพูดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ ที่เ กี่ย วกับ วิช าชี พและงานด้านธุร กิจ เน้ นด้ านค าศั พท์ และบทสนทนาที่ใ ช้ใ น
สถานการณ์จริงรวมทั้งคาศัพท์และสานวนที่ต้องใช้ในการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ได้แก่
TOEIC ฝึกการฟังและพูดด้วยบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการพูดในชีวิตประจาวัน

1551301

การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
3 (3–0–6)
Reading for General Purposes
ศึกษาการอ่านในระดับคาวลี ประโยคและย่อหน้า จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการอ่าน
หนั งสื อพิมพ์ ปู ายประกาศ สั ญลั กษณ์ แผนภูมิ กราฟ และโฆษณา โดยใช้กลวิธีการอ่าน
เบื้องต้น การอ่านแบบกวาดสายตา และการอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ

1551302

การอ่านอนุเฉท
3 (3–0–6)
Paragraph Reading
พัฒนากลวิธีการอ่านประโยคที่ซับซ้อนและการอ่านระดับย่อหน้า อย่างมีประสิทธิภาพเน้น
ความเข้าใจรูปแบบการจัดระบบความคิดในย่อหน้ารวมถึงวลีหรือประโยคที่แฝงอยู่ในประโยค
หลัก และการใช้ร่องรอยในบริบทและทักษะในการเรียนรู้คาในการค้นหาความหมายของคา
ใหม่ รวมทั้งการระบุหัวข้อ ประโยคใจความสาคัญ รายละเอียดสนับสนุนที่สาคัญ การอ้างอิง
และการอนุมานความ

1551303

การเขียนตามรูปแบบ
3 (3–0–6)
Controlled Writing
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนและการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ตามรู ป แบบที่ ก าหนด เกี่ ย วกั บ การเขี ย นข้ อ ความ บั น ทึ ก ข้ อ ความ บั ต รเชิ ญ การกรอก
แบบฟอร์มเอกสาร การเขียนจดหมายทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จดหมายเชิญ
การปฏิเสธอย่างสุภาพ การตอบรับโฆษณา และการสมัครงาน
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หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1551304

การเขียนอนุเฉท
3 (3–0–6)
Paragraph Writing
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นข้ อ ความระดั บ ย่ อ หน้ า ที่ มี เ นื้ อ หาเป็ น ทางการประเภทต่ า ง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เช่น การเขียนอรรถาธิบาย การบรรยาย การอธิบาย การเปรียบเทียบ การแสดง
ความคิดเห็นและการเขียนแสดงเหตุและผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทักษะการ
เขียนอย่างคล่องแคล่ว โดยมุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบรวมทั้งความถูกต้องของโครงสร้าง
ประโยค โครงสร้างอนุเฉทและไวยากรณ์

1551401

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of English Linguistics
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์เน้นภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ความหมายและ
สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล การ
วิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ ทั้งในระดับสัทวิทยา ระดับระบบคา ระดับความหมาย
ระดับโครงสร้างไวยากรณ์และระดับปฏิสัมพันธ์ทางภาษา

1551402

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
3 (1-2-6)
Practical English Phonetics
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเน้นทางสรีรสัทศาสตร์ มุ่งพัฒนาการ
ออกเสียงระดับคา วลี ประโยคและข้อความต่อเนื่อง ฝึกการถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์ทาง
สั ทศาสตร์ ฝึ กการออกเสี ย งสู งต่าในคาและประโยค วิเคราะห์ ตัว อย่างการออกเสี ยงของ
เจ้าของภาษาและศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษตลอดจนฝึกออกเสียงหน่วยเสียงที่
ยากสาหรับคนไทย

1552203

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (1-2-6)
Public Speaking in English
ศึกษาบทสุนทรพจน์และวิธีการนาเสนอโดยเน้นลักษณะทางวาทกรรม การเรียบเรียงเนื้อหา
และการพั ฒ นาข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ขั ด แย้ ง ลั ก ษณะของโครงสร้ า ง การเรี ย บเรี ย งวลี การใช้ ค า
เปรีย บเทีย บ อุป มาอุป ไมยฝึ กเทคนิคในการกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนบทสุนทรพจน์ต าม
สถานการณ์ที่กาหนด การถ่ายทอด รวมทั้งการใช้สื่อและภาษากายในการนาเสนองานและ
กล่าวสุนทรพจน์อย่างมีประสิทธิภาพ
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1552601

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3–0–6)
Business English 1
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ
ฝึกการอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติ ศึกษาประโยคที่ใช้
ในการสัมภาษณ์งาน การรับโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนัดหมาย ตลอดจนการ
อ่านแผนผังองค์กร บุคลากรและลักษณะงานประเภทต่าง ๆ

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3–0–6)
Business English 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 Business English 1
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกการเขียนวาระการประชุม
รายงานการประชุม รายงานบริษัท โฆษณาสินค้า บทความทาง การส่งออกสินค้า การนาเข้า
สินค้า และการติดต่อกับธนาคารและโรงแรม

1553901

การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา
3 (2-2-5)
Introduction to Language Research
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษการ
สารวจปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง รวมทั้ง
การเขีย นโครงร่ างการวิจัยและการพัฒ นาโครงร่างงานวิจัยจนเป็นงานวิจัยโดยใช้เทคนิค
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการพัฒนา
งานวิจัย

2) กลุ่มวิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1741101

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะประเภทองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจ
การท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผลกระทบแนวโน้ม นโยบายและ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบั นทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก องค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม และทั้งในประเทศและต่างประเทศบทบาทของภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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3541101

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Principles
แนวคิดพื้น ฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้ อมทางการตลาด การวิจัยการตลาด
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค การแบ่ ง ส่ ว นตลาดและการเลื อ กตลาดเปู า หมาย การวางต าแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
การตลาดเพื่อสังคม

3561101

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Principles
วิวั ฒ นาการทางการจั ด การ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ ยวกับ องค์ก าร การวางแผน การจั ด
องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ
การควบคุม และการจั ด การองค์ การในศตวรรษที่ 21 เพื่อ ให้ การดาเนิ นงานบรรลุ ต าม
เปูาหมายขององค์การ

3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1551605

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3–0–6)
English for Tourism
ศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้น ฐานเพื่อ
ใช้ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานต่าง ๆ ในประเทศไทย ตลอดจนอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของคนไทยแก่นักท่องเที่ยว

1552303

การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3 (3–0–6)
Business English Reading
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านทักษะการอ่านโดยการอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ฝึกการสรุปและย่อความบทอ่านและสามารถข้อมูลที่ได้นาไปเชื่อมโยงสู่การสนทนาใน
หัวข้อทีค่ ้นคว้า

1552603

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3 (3–0–6)
English for Marketing
ศึกษาคาศัพท์สานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการตลาด มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจความหมายของ
การตลาดส่วนผสมทางการตลาด สินค้า ราคา รายการส่งเสริมการขายและการกระจายสินค้า
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หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1552604

ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
3 (3–0–6)
English for Banking
ศึกษาคาศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษและบทสนทนาที่ใช้ในธุรกรรมทางธนาคาร มุ่งให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เข้าใจประเภทและโครงสร้างของธนาคาร
พนักงานและลักษณะงานด้านการธนาคาร ตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเงินและตลาดทุน

1552608

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3 (3–0–6)
English in Mass Media
ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน ทาความเข้าใจคาศัพท์เฉพาะ และสานวน
ต่างๆ โดยฝึกฝนการอ่านและสรุปความจากข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆตลอดจน
รายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อทางอินเตอร์เน็ต ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในโครงงานที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อมวลชน

1553103

วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา
3 (3–0–6)
English Cultural Studies
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งมีผลต่อการติดต่อทางธุรกิจ โดยเน้น
การฝึกทักษะเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ภาษาและวรรณคดี ศิลปะ ดนตรี การแต่งกายและอาหาร เพื่อให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อการทางานภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

1553204

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองาน
3 (1-2-6)
English for Presentation
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ วิธีการนาเสนองานด้วยภาษาอังกฤษที่ ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์
ทางธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ การจั ด และน าเสนอหั ว ข้ อ การประชุ ม การด าเนิ น การประชุ ม
การนาเสนอโครงการทางธุรกิจและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนองาน

1553305

ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
3 (3–0–6)
Features of Writing
ฝึกปฏิบัติการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมาย บทความ ความเรียงเชิงพรรณนาและ
บรรยาย เน้นการจัดระบบความคิดลักษณะของวาทกรรมและการพัฒนาความสมเหตุสมผลและ
เน้นความคิดต่อเนื่องของเรื่องที่เขียน

1553306

การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (3–0–6)
Business Writing
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ เช่นการสอบถามข้อมูลสินค้า ราคา
การขาย จดหมายแสดงความขอบคุณ จดหมายร้องเรียน รวมทั้งวิธีการตอบกลับจดหมาย
ต่างๆอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านธุรกิจ
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หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1553501

การแปลเพื่องานธุรกิจ
3 (3–0–6)
Translation for Business
ฝึกฝนทักษะการใช้พจนานุกรมเพื่อจุดประสงค์ด้านการแปลศึกษากฎเกณฑ์พื้นฐาน โครงสร้าง
ประโยคในการแปลโดยเน้ น ทัก ษะการแปลระดั บประโยค ข้ อความหรือ ย่ อหน้า สั้ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ เช่น คาอธิบายผลิตภัณฑ์ การรับประกัน คู่มือการใช้สินค้า และอื่น
ๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

1553502

การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน
3 (3–0–6)
Translation in Mass Media
ศึ ก ษาและฝึ ก ฝนทั ก ษะการแปลงานด้ า นสื่ อ สารมวลชนประเภทต่ า งๆ เช่ น ข่ า วจาก
หนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ บทความจากอินเตอร์เน็ต สุนทรพจน์ และอื่น ๆ ทั้งการแปล จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

1553606

ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3 (3–0–6)
English for Tour Guide
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะ สานวนและบทสนทนาภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในการนานักท่องเที่ยวชม
สถานที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย ฝึ ก การบรรยายข้ อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ตลอดจนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มารยาทไทย ศีลธรรม เทศกาล
และอาหารไทยโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม

1553607

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (3–0–6)
English for Hotel
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและที่ใช้ในงานโรงแรม ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการต้อนรับ
แขกที่มาพักในโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก การสารองห้องพัก การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม และการบริการอื่น ๆ ของโรงแรม การติดต่อทางโทรศัพท์ ตลอดจนการ
กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานโรงแรม

1553701

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3–0–6)
English for Public Relations
ศึกษาหลักการพื้นฐานที่สาคัญ ศัพท์เฉพาะ สานวนภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนสาหรับงานประชาสั มพันธ์โ ดยเฉพาะการเขียนในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อการให้ข้อมูลประชาสั มพันธ์หน่ว ยงาน ต่าง ๆ ผ่าน
บทบาทสมมติและสถานการณ์จาลอง
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หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1553702

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการทางการแพทย์
3 (3–0–6)
English for Medical Services
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในบริบทงานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจด้านสุขภาพ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
อ่านด้วยการอ่านบทความและข่าวสารภาษาอังกฤษด้านสุขภาพและสามารถเขียนสรุปความ
รวมทั้งพัฒนาทักษะการพูดเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่องานด้านบริการทางการแพทย์
และการให้คาแนะนาด้านการดูแลรักษาสุขภาพได้

1553703

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
3 (3–0–6)
English for Industrial Careers
ศึกษาภาพรวมของงานบริการในธุรกิจอุ ตสาหกรรม การใช้คาศัพท์ และการใช้ประโยคในการ
สื่อสาร ตลอดจนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อ
สื่ อสารในงานประเภทต่างๆ เช่น การบริห ารและการจัดการงานในส านัก งาน การขนส่ ง
การเงิน การผลิตสินค้า คลังสินค้า การจัดซื้อ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1553902

สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3 (1-2-6)
Seminar in English Usage
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา ดาเนินการจัดสัมมนา
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจาวัน การติดต่อทางธุรกิจ
และการค้า การโฆษณา การบันเทิง การศึกษา การประชุมสัมมนาตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1554609

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3–0–6)
English for International Business
ศึกษาค าศัพ ท์เ ฉพาะ ส านวน และความรู้ทั่ ว ไปที่จ าเป็นในการสื่ อสารทางธุร กิจระหว่า ง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ธุ ร กิ จ น าเข้ า และส่ ง ออก สามารถสื่ อ สารผ่ า นทางเครื่ อ งมื อ
อิเล็คทรอนิคเพื่อติดต่อกับบริษัทต่างชาติได้

1554704

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (3–0–6)
English for Airline Business
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะและประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร พัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขีย นภาษาอังกฤษในบริบทของธุรกิจการบิน ฝึ กภาษาอังกฤษด้วยบทบาทสมมติเพื่อ
มุ่ ง เน้ น การสื่ อ สารในการท างานด้ า นธุ ร กิ จ การบิ น โดยเน้ น เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก าร
ภาคพื้นดิน การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน การอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน บัตรผ่านขึ้นเครื่อง ตารางการบิน การเช็คอินขึ้นเครื่อง รวมทั้งการประกาศให้ข้อมูล
ต่าง ๆ ภายในสนามบิน
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1554705

ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการ
3 (3–0–6)
English for Secretaries
ศึกษาและฝึกฝนการใช้คาศัพท์ สานวนและบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานเลขานุการและ
สานักงานในการติดต่อระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ เช่น การกล่าวทักทายและการต้อนรับ
ลูกค้า การให้ข้อมูล การใช้อุปกรณ์สานักงาน การนัดหมาย การจัดประชุมและการจดบันทึก
การประชุม การกรอกแบบฟอร์มและการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1553801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (60)
Preparation for Work Experience
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทางานหน่วยงานต่าง ๆ โดยการจาลอง
สถานการณ์ต่างๆในบริบททางด้าน ธุรกิจ เช่น การโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การส่งออก การนาเข้าสินค้า ธุรกิจการบิน การตลาด การเงินและการธนาคาร เป็นต้น โดยฝึก
ให้นักศึกษาเรียนรู้
วิธีการติดต่อกับชาวต่างชาติเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ

1553802

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (540)
Work Experience
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
ติดต่อกับชาวต่างชาติทั้งด้านการพูดและการเขียน นอกจากนั้นนักศึกษาต้องสามารถทางาน
วิจัยในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจได้

1553803

การเตรียมความพร้อมสาหรับสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for cooperative Education
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ กฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการของสหกิจศึกษา เทคนิคและทักษะ
เพิ่มเติมที่ใช้ในการสมัครงาน การทางานในสถานประกอบการ จริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ การสื่อสารกับบุคคลทั่วไปและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
บริหารงานให้มีคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการทาโครงการ การนาเสนองาน และวิธีการ
เขียนรายงาน
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หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1553804

สหกิจศึกษา
6 (600)
Cooperative Education
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆ
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทารายงานการฝึกงาน
และนาเสนอประสบการณ์ในการฝึกงาน ผู้ที่ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึก ษาคืออาจารย์ที่
ปรึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษาและหัวหน้าหน่วยงานของสถานประกอบการณ์นั้น ๆ

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
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)

เหตุผล
คงเดิม
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
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)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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

เหตุผล
ปรับโครงสร้างหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนจานวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ห ม ว ด วิ ช า เ ฉ พ า ะ ด้ า น แ ย ก
ประเภทเป็นกลุ่มเอกบังคับด้าน
หลั ก ภาษาและกลุ่ ม เอกบั ง คั บ
ด้านธุรกิจ
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มเอกเลือก
45 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาไทย: หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ: General Education
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาคือ
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนการสอน
1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาอื่น ๆ ให้
เรียน 3 หรือ 6 หน่วยกิต

เหตุผล

มีการปรับจานวนหน่วยกิตในแต่
ละกลุ่มวิชา เพิ่มหน่วยกิตกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาไทย: หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ: General Education
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาคือ
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนการสอน
1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเรียนทุกกลุ่มวิชา
กล่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เฉพาะกลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
เหตุผล
ปริญญาตรี
เพิ่มหน่วยกิตกลุ่มรายวิชาภาษา
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อกาหนดดังนี้
และการสื่อสาร มีรายวิชาเพิ่มให้
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า
เลือกเรียนมากขึ้น
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0-6)
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3 (3–0–6)
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
ปริญญาตรี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3 (3–0–6)
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
1560101 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น 1
3 (2–2–5)
1560102 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น2
3 (2-2-5)
1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
3 (3–0–6)
1570102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
3 (3–0–6)
1690101 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1690201 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารใช้ชวี ิตประจาวัน
3(3–0–6)
1690202 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
3 (3–0–6)
1710101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1710201 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1710202 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
3 (3–0–6)

เหตุผล
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3 (3–0–6)
1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3 (3–0–6)
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 (3–0–6)
1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3 (3–0–6)
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3 (3–0–6)
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
3 (3–0–6)
6 หน่วยกิต 2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500101 การเมืองและการปกครองไทย 3 (3–0–6)
2500101 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง2
3 (3-0-6)
2500102 วิถีไทย
3 (3–0–6)
2500102 วิถไี ทย
3 (3-0-6)
2500103 ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
2500103 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
2500105 เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)

ลดหน่วยกิตกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มีรายวิชาเพิ่มมาก
ขึ้น

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
2500105 เพชรบุรีศึกษา
3 (3-0-6)
2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 3 (3-0-6)

รหัสวิชา
1050101
1510101
1630101
2010101
2050101
2060101

9หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
ทักษะการรู้สารสนเทศ
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3-0-6)
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
เหตุผล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
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 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
3560102 ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6) มีรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์เพิ่ม
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
มากขึ้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3–0–6)
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง 3 (3–0–6)
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
เหตุผล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
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)
4. .กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียน
เพิ่มหน่วยกิตกลุ่มวิชา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียน
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
3 (3–0–6)
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6) 4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6) 4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3–0–6)
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ
3 (3-0-6) 4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (3-0-6) 4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6) 4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3–0–6)
3(3-0-6) 4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6) 4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน 3 (3–0–6)
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554

เหตุผล
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
4070302 สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
4080105 ทักษะการว่ายน้า
2 (1–2–3)
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน 3 (3–0–6)
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3 (2–2–5)
5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3 (2–2–5)
5060609 ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์ 3 (2–2–5)
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน 3 (2–2–5)
5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554

เหตุผล
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ 3 (2–2–5)
5540602 พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
5540603 การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
5570103 ไฟฟูาสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
5590101 การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
7130402 การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน 3 (2–2–5)
8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ 2 (1–2–3)
8010804 ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
51 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับด้านหลักภาษา ไม่น้อยกว่า42 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น ( ท -ป -อ )
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 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ 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)

เหตุผล
ปรั บ แผนการเรี ย นจากแผน ก
และแผน ข เป็ น กลุ่ ม วิ ช าเอก
บัง คั บ ด้ า นหลั ก ภาษาและกลุ่ ม
วิช าเอกบังคับด้านธุรกิจเพื่อให้
ตรงและเหมาะสมกับหลั กสู ต ร
มากขึ้น
ปรั บ ลดบางรายวิ ช าและปรั บ
ร หั ส วิ ช า ชื่ อ ร า ย วิ ช า แ ล ะ
คาอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
แผน ก วิชาเอกเดี่ยว
1. กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1551101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-1-6)
1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-1-6)
1551201 การฟังและพูด1
3 (1-2-6)
1551202 การฟังและพูด 2
3 (1-2-6)
1551301 การอ่านอนุเฉท
3 (2-1-6)
1551302 การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
3 (1-2-6)
1551307 การเขียนตามรูปแบบ
3 (1-2-6)
1552308 รูปแบบการเขียนอนุเฉท
3 (1-2-6)
1551401 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-1-6)
1551402 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ 3 (1-2-6)
1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (1-2-6)
1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (1-2-6)
1553901 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา
3 (2-2-5)
1553902 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (1-2-6)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559

เหตุผล

101

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (2-1-6)
แผน ข วิชาเอก-วิชาโท
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
1551101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-1-6)
1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-1-6)
1551201 การฟังและพูด 1
3 (1-2-6)
1551202 การฟังและพูด 2
3 (1-2-6)
1551301 การอ่านอนุเฉท
3 (2-1-6)
1551302 การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
3 (1-2-6)
1551307 การเขียนตามรูปแบบ
3 (1-2-6)
1552308 รูปแบบการเขียนอนุเฉท
3 (1-2-6)
1551401 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น3 (2-1-6)
1551402 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ 3 (1-2-6)
1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (1-2-6)
1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (1-2-6)
1553901 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา
3 (2-2-5)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

กลุ่มวิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า45 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1553103 ทักษะบูรณาการ
3 (1-2-6)
1553104 วัฒนธรรมไทยศึกษา
3 (2-1-6)
1553105 วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา
3 (2-1-6)
1552203 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3 (1-2-6)
1553204 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
3 (1-2-6)
1552303 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3 (1-2-6)
1553309 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
3 (1-2-6)
1553310 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (1-2-6)
1553501 การแปล1
3 (1-2-6)

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
วิชาเอกบังคับด้านธุรกิจ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1741101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561101 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
1551605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1552303 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
1552603 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3 (3-0-6)
1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
3 (3-0-6)
1552608 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
1553103 วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา
3 (3-0-6)
1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองาน
3 (1-2-6)
1553305 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
3 (3-0-6)
1553306 การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
1553501 การแปลเพื่องานธุรกิจ
3 (3-0-6)
1553502 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
1553606 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)

เหตุผล
เพิ่มรายวิชาด้านธุรกิจ

ปรับเปลี่ยนบางรายวิชาและ
ปรับรหัสวิชา และคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1553902 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (1-2-6)
1553701 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 (2-1-6)
1553702 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการทางการแพทย์
3 (2-1-6)
1553703 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
3 (2-1-6)
1554704 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (2-1-6)
1554705 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการ 3 (2-1-6)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1553607 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (1-2-6)
1553701 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 (1-2-6)
1553702 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการทางการแพทย์
3 (2-1-6)
1553703 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
3 (2-1-6)
1553902 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 (1-2-6)
1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1554704 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
1554705 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการ
3 (3-0-6)

เหตุผล
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1554502 การแปล 2
3 (1-2-6)
1552603 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3 (2-1-6)
1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร 3 (2-1-6)
1551605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 (2-1-6)
1553606 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์ 3 (1-2-6)
1553607 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (2-1-6)
1552608 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3 (2-1-6)
1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (2-1-6)
1553701 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์3 (2-1-6)
1553702 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการทางการแพทย์
3 (2-1-6)
1553703 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
3 (2-1-6)
1554704 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (2-1-6)
1554705 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการ 3 (2-1-6)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
3) กลุ่มวิชาโท
(เลือกเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีน)24 หน่วยกิต
วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1561101 ภาษาญี่ปุน 1
3 (3-0-6)
1561102 ภาษาญี่ปุน 2
3 (3-0-6)
1562103 ภาษาญี่ปุน 3
3 (3-0-6)
1562104 ภาษาญี่ปุน 4
3 (3-0-6)
1562201 สนทนาภาษาญี่ปุน 1
3 (3-0-6)
1562202 สนทนาภาษาญี่ปุน 2
3 (3-0-6)
1563603 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
1564602 ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
วิชาโทภาษาจีน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1571101 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
1571102 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
1571103 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
1571104 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
1572201 การฟังและพูดภาษาจีน 1
3 (3-0-6)

เหตุผล
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[[

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2559

เหตุผล

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (60) เพิ่มหน่วยกิต
1553802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (540) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1553803 การเตรียมความพร้อมสาหรับสหกิจศึกษา 1 (60)
1553804 สหกิจศึกษา
6 (600)
หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิช าเลื อ กเสรี 6 หน่ว ยกิ ต เลื อ กเรีย นจากรายวิ ช าระดั บ คงเดิม
ปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1572202 การฟังและพูดภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
1574702 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
1574704 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
1 (60)
1553802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
5 (480)
1553803 การเตรียมความพร้อมสาหรับสหกิจศึกษา
1 (60)
1553804 สหกิจศึกษา
5 (600)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
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หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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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 หมู่วิชาภาษารัสเซีย
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 โดยมีลกั ษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
เลข

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7))

1

ไวยากรณ์, การสื่อสาร, วัฒนธรรม

155 __ 1 __ __

2

การฟัง, การพูด

155 __ 2 __ __

3

การอ่าน, การเขียน

155 __ 3 __ __

4

ภาษาศาสตร์

155 __ 4 __ __

5

การแปล, วรรณคดี

155 __ 5 __ __

6

ธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยวและการบริการ

155 __ 6 __ __

7

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

155 __ 7 __ __

8

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, สหกิจศึกษา

155 __ 8 __ __

9

การวิจัยและการสัมมนา

155 __ 9 __ __
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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, วรรณคดี

156 __ 5 __ __

6

ธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยวและการบริการ

156 __ 6 __ __

7

ภาษาญีป่ ุ่นเพื่ออาชีพ

156 __ 7 __ __

8

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, สหกิจศึกษา

156 __ 8 __ __

9

การวิจัยและการสัมมนา

156 __ 9 __ __
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หมู่วิชา ภาษาจีน
หมู่วิชาภาษาจีน อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
เลข

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7))

1

พื้นฐาน

157 __ 1 __ __

2

การฟัง, การพูด

157 __ 2 __ __

3

การอ่าน

157 __ 3 __ __

4

การเขียน

157 __ 4 __ __

5

ศิลปวัฒนธรรม, วรรณกรรม

157 __ 5 __ __

6

วากยสัมพันธ์และการแปล

157 __ 6 __ __

7

ภาษาจีนสาหรับวิชาชีพ

157 __ 7 __ __

8

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

157 __ 8 __ __

9

โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์ การสัมมนาและการวิจัย

157 __ 9 __ __

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ลาดับ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
เย็นเปรม
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1 นายวัชระ
Mr. Watchara Yenprem
1.1 การแปล 1
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
2. ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา
2.1 วัชระ เย็นเปรม. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกเสียง
ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ) ภาษาอังกฤษสาหรับชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3. ประสบการณ์การทางาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3.1 การฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ e-learning ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
- การอบรมlearner- center มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- การอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรม เรื่อง การจัดทาแผนกลยุทธ์ 2558-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงผลิตเอกสาร ตารา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ระยะที่ 1และ 2
3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- มิถุนายน พ.ศ.2556- ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การแปล1
4.2 การแปล 2
4.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
2

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 เจาะเน้น ๆ Tense + Passive Voice
1.2 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2. ผลงานวิจัย
3. ประสบการณ์การทางาน
- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
4.2 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
4.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.4 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
นางสาวทิพย์ธิดา บุตรฉุย
Miss Thiptida Bootchui
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลาดับ
ที่
3

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 English for Communication
1.2 Introduction to Literature
1.3 Children’s Literature
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 แสงดาว ถิ่นหารวงษ์. (2554). การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยวิธีการ
สอนแบบเค ดับเบิลยู แอล-พลัส ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
2.2 แสงดาว ถิ่นหารวงษ์. (2555). การเปรี ย บเที ย บภาพยนตร์ ก าร์ ตู น ของวอลท์ ดิ ส นี ย์ แ ละ
ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น ไทย: ภาพสะท้อนบทบาทของสตรีในสังคม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
2.3 แสงดาว ถิ่นหารวงษ์. (2555). การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับบุคลากร
สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
2.4 แสงดาว ถิ่นหารวงษ์. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
2.5 แสงดาว ถิ่นหารวงษ์. (2557). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้เนื้อหาในท้องถิ่นอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร TQF, ห้องเพชรขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
นางสาวแสงดาว ถิ่นหารวงษ์
Miss Saengdao Thinhanwong
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (สารสนเทศทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คบ. (ภาษาอังกฤษ)เกียรตินิยมอันดับ 1
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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- การอบรม เรื่อง การจัดทาแผนกลยุทธ์ 2558-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงผลิตเอกสาร ตารา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ระยะที่ 1และ 2
3.2 การทางาน
- มิถุนายน พ.ศ.2556- ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- มิถุนายน พ.ศ.2554- พฤษภาคม 2556 ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- พ.ศ. 2547-2548 ครูจ้างสอนโครงการสองภาษา โรงเรียนบางสะพาน อาเภอบางสะพาน จังหวัดประประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/ วิชาที่เคยสอน
4.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.2 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
4.3 วรรณคดีเบื้องต้น
4.4 วรรณคดีสาหรับเด็ก
4.5 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
4.6 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
4.7 วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา

ลาดับ
ที่
4

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน. (2554). ความสามารถด้านการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยใช้แบบฝึกอ่านเรื่องการบริการบนเครื่องบิน. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี.
2.2 ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน. (2557). การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษแนะนาร้านอาหารจังหวัดเพชรบุรีสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนารายวิชาให้เป็น E-learning, ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการศักยภาพของคณาจารย์, ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงผลิตเอกสาร ตารา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ระยะที่ 1และ 2
3.2 การทางาน
- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นางสาวปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
Miss Pinpinat Leela-amponsin
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับ
ที่
5

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
1.2 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
2. ผลงานวิจัย
2.1 ศุภมาส เกตุเต็ม. (2554). ปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากร
สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเขตอาเภอชะอา จ. เพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
2.2 ศุภมาส เกตุเต็ม. (2556). การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสาหรับพนักงานสปาเขตอาเภอชะอา
จ. เพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การฝึกอบรมนักวิจัยหน้าใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Pathways in EIL, สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
- Cert. in Content and Language Integrated Learning, RELC, Singapore 7 – 23 กรกฎาคม 2557
- Cert. in Oral Communication, SEAMEO, RELC, Singapore 10 มีนาคม – 4 เมษายน 2557
3.2 การทางาน
- มิถุนายน พ.ศ.2556- ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
นางสาวศุภมาส เกตุเต็ม
Miss Supamas Kettem
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 063 /2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
---------------------------------------------------------------------------------

ตามที่คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดาเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 กาหนดให้ มีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เรื่ องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กาหนดให้ มีการพัฒ นาและปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเพ็ญ
อาจารย์แสงดาว
อาจารย์วัชระ
อาจารย์เอกชัย
อาจารย์ศุภมาส

พานิช
เอมละออง
ถิ่นหารวงษ์
เย็นเปรม
มลเลษ
เกตุเต็ม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการทุกท่าน มีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 071 /2558
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
----------------------------------------------เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผล ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
จึงแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นายวัชระ
เย็นเปรม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ธิดา
บุตรฉุย
กรรมการ
3. นางสาวแสงดาว
ถิ่นหารวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. นายวัชระ
เย็นเปรม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ธิดา
บุตรฉุย
กรรมการ
3. นางสาวแสงดาว
ถิ่นหารวงษ์
กรรมการ
4. นางสาวปิ่นปินัทธ์
ลีลาอัมพรสิน กรรมการ
5. นางสาวศุภมาส
เกตุเต็ม
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รและหน้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
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ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/๘๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๗๖๐๐๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

ขอเชิญเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักสูตร

เรียน ดร. สุพัตรา สุจริตรักษ์
ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
ท่านเป็นวิทยากรวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๔๙ ๓๒๖๘
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ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/๘๖๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๗๖๐๐๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

ขอเชิญเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักสูตร

เรียน คุณพรชัย คุ้มมี
ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
ท่านเป็นวิทยากรวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๔๙ ๓๒๖๘
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ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/๘๗๘

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๗๖๐๐๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

ขอเชิญเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักสูตร

เรียน คุณกิ่งวนิด บุญเติมนิติกุล
ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
ท่านเป็นวิทยากรวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๔๙ ๓๒๖๘
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
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