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1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 
 ภาษาองักฤษ Bachelor  of  Arts Program in Business  English 
 
2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบณัฑิต  
  ภาษาองักฤษ Bachelor of  Arts  

ช่ือย่อ ภาษาไทย ศศ.บ.   
  ภาษาองักฤษ B.A. 
 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ 

4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งสร้าง 

บณัฑิต ใหมี้ความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษและเทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นสายงานธุรกิจ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม   
 

4.2 วตัถุประสงค์ 
4.2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  ทั้งดา้น 

การฟัง  พดู  อ่าน เขียน  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคลอ้ง กบัวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

4.2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้พื้นฐานทัว่ไป ในวชิาภาษาองักฤษ และวชิา 
ทางดา้นธุรกิจ โดยสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพโดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  4.2.3 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยท่ีีใชใ้นงานธุรกิจ 

4.2.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความส านึกในจรรยาบรรณแห่ง 
วชิาชีพ มุ่งพฒันาองคก์ร  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม 
 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 
  ภาคการศึกษา ท่ี 1  ปีการศึกษา  2550   
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6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 6.2  มีคุณสมบติัอ่ืนครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เร่ืองการรับ
นกัศึกษา 
 
7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  ระบบการจัดการศึกษา   

ใชร้ะบบทวภิาค  โดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2   ภาคการศึกษาปกติ                         
1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์ 
 8.2  การคิดหน่วยกติ 
  8.2.1  รายวชิาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา จ านวน 15 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2  รายวชิาภาคปฏิบติั  ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองจ านวน  30   ชัว่โมงต่อ        
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.2.3  รายวชิาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่  45   ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยหว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา 
 
10.   การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน  22  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ ขอ้ 10.1 และ 10.2 ใหอ้ยูใ่น
ดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
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11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  
 
12. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

1 นายสวสัด์ิ  จนัทร กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) อาจารย ์
ระดบั 7 

เอกสารประกอบการสอน 
- วชิาภาษาองักฤษเพื่อ

การท่องเท่ียว 1 
- วชิาภาษาองักฤษเพื่อ

การท่องเท่ียว 2 
 

2 นางสาววนัเพญ็  บุญมา กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) อาจารย ์
ระดบั 7 

เอกสารประกอบการสอน 
- วชิาการเรียนภาษา

ดว้ยการแสดง 
- วชิาภาษาองักฤษใน

ส่ือมวลชน 
- วชิาการแปล1 

3 นางวรรณภา  พรหมเจียม กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) อาจารย ์
ระดบั 7 

เอกสารประกอบการสอน 
- วชิาภาษาองักฤษ

ธุรกิจ 1 
- วชิาภาษาองักฤษ

ธุรกิจ 2 
- วชิาวากยสัมพนัธ์

องักฤษ 1 
 

4 นายกมลวฒัน์  ภูวชิิต ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) อาจารย ์
ระดบั 6 

เอกสารประกอบการสอน 
- วชิาภาษาศาสตร์

เบ้ืองตน้ 
- วชิาสัทศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

5 นายประดิษฐ ์ นารีรักษ์ M.A. (English 
Literature)  Madra  
Christian Colloge, 
India 
ก าลงัศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก สาขา
วรรณคดี
ภาษาองักฤษ 

อาจารย ์
ระดบั 5 

เอกสารประกอบการสอน 
- วชิาวรรณคดี

เบ้ืองตน้ 
- วชิาวรรณคดี

ส าหรับเด็ก 
- วชิาร้อยกรอง 
 

6 นางอิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ 
สิงหรา 

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) อาจารย์
ประจ าตาม
สัญญาจา้ง 

เอกสารประกอบการสอน 
- วชิาภาษาองักฤษ

เพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจ 1 

- วชิาภาษาองักฤษ
เพื่อการโรงแรม 4 
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13. จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

 
14. อาคาร สถานที ่และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 14.1 อาคาร สถานที่ 
  14.1.1  อาคาร สถานทีเ่รียน     
   1)  อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 
   2)   อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ศูนยอุ์ดมศึกษา 

      แม่สอด  อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  
3) ศูนยภ์าษา อาคาร 4 ชั้น 3  

 14.2  อุปกรณ์การสอน 
  14.2.1  อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีม่ีการเพิม่ 
1 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  55  เคร่ือง - 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  2    เคร่ือง 1 เคร่ือง 
3 เคร่ืองรับโทรทศัน์   4    เคร่ือง - 
4 เคร่ืองเล่นวดีีทศัน์   4    เคร่ือง - 
5 เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ   10  เคร่ือง - 
6 เคร่ืองฉายทึบแสง   5    เคร่ือง - 
7 จอรับภาพ    15   จอ 1 จอ 

 
 
 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ช้ันปีที่ 

ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 80 80 80 80 80 
2 - 80 80 80 80 
3 - - 80 80 80 
4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 
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15. ห้องสมุด  
 หนงัสือ ต าราเรียน วารสาร และเอกสารอ่ืน ท่ีสัมพนัธ์กบัสาขาวชิา 

ประเภท 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

จน. ช่ือเร่ือง จน. เล่ม จน. ช่ือเร่ือง จน. เล่ม 
หนงัสือ 205 651 190 250 
วารสาร 2 2 6 6 
ซีดี-รอม 30 60 5 10 

 
 
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

1. ฐานขอ้มูลส าเร็จรูป (CD - ROM) จ านวน 35 รายการ 
2. ฐานขอ้มูลเตม็รูปแบบ (Full Text) 

2.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1.1 Springer Link 
2.1.2 Net Library 

2.2 วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Dissertation Full text จ านวน 3,850 รายการ 

3. ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) 
3.1 Pro Quest Digital Dissertations 
3.2 H.W. Wilson 
3.3 ISI Web of Science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

16. งบประมาณ 
 งบประมาณ : จ  านวนนกัศึกษา x 5,500 บาท (โดยประมาณ) 
 

จ านวนนักศึกษา(ปีการศึกษา) 

2550 2551 2552 2553 2554 
80 160 240 320 320 

 
 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2550 2551 2552 2553 2554  
1.  ค่าตอบแทน 
ใชส้อย วสัดุ 

340,000 680,000 1,000,000 1,300,000 1,300,000  

2.  ค่าครุภณัฑ์ 100,000 200,000 320,000 460,000 460,000  
รวมทั้งส้ิน 440,000 880,000 1,320,000 1,760,000 1,760,000  
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17. หลกัสูตร 
 17.1 จ านวนหน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่    134 หน่วยกิต   
17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

  โครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 
ระดบัปริญญาตรี   มีองคป์ระกอบหลกัสูตรแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิา  ดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ เกณฑ์ สกอ. โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   30  หน่วยกติ 34   หน่วยกติ 
1)  วชิาภาษาและการส่ือสาร   ไม่นอ้ยกวา่     9 หน่วยกิต  
2)  วชิามนุษยศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่    8  หน่วยกิต 
3)  วชิาสังคมศาสตร์   ไม่นอ้ยกวา่   6   หน่วยกิต 
4)  วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่    9 หน่วยกิต 
5) วชิาพลศึกษาและนนัทนาการ    ไม่นอ้ยกวา่   2  หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ 84  หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกติ 
1)  วชิาเอก   
       1.1  วชิาเอกบงัคบั   
       1.2  วชิาเอกเลือก   

                      72  หน่วยกิต 
                     33   หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่   39  หน่วยกิต 

2)  วชิาวทิยาการจดัการ                            15  หน่วยกิต 
3)  วชิาปฏิบติัการและฝ กประสบการณ
วชิาชีพ   

                        7 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลอืกเสรี    6  หน่วยกติ 6    หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 120-150 หน่วยกติ 134  หน่วยกติ 
 

17.3 รายวชิา 
17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  34 หน่วยกติ 

 รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
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17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า     94 หน่วยกติ 

 
 1) วชิาเอก  จ านวน  72 หน่วยกติ 
  1.1 วชิาเอกบังคับ 33   หน่วยกติ 

รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1551102  สัทศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้    3(2-2-5) 
   Introduction to English Phonetics 
 
1551105  หลกัการใชภ้าษาองักฤษ      3(3-0-6) 
   Grammar in Use  
 
1551108  หลกัการอ่าน      3(3-0-6) 
   Reading Strategies  
 
1551302  ภูมิหลงัทางวฒันธรรมของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ 3(3-0-6) 
   Cultural and Social Backgrounds of English Speaking Countries 
 
1551402  ภาษาองักฤษธุรกิจ 1     3(3-0-6) 
   Business English 1 
 
1552201  การแปลขั้นตน้      3(2-2-5) 
   Fundamental Translation 
 
1552203  การเขียนอนุเฉท      3(2-2-5) 
   Paragraph  Writing 
 
1552403  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2     3(3-0-6) 
   Business English 2 
 
1553107  การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ    3(2-2-5) 
   Business Conversation 
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รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1553301  วรรณคดีเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to English Literature 
 
1554407  ระเบียบวธีิวจิยัดา้นภาษาและการส่ือสาร   3(2-2-5) 
   Research Methods in Language and Communication 
 

1.2 วชิาเอกเลอืก   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 
    1.2.1 วชิา หลกัภาษา 
รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1552103  ภาษาศาสตร์เพื่อการธุรกิจเบ้ืองตน้    (3-0-6) 
   Introduction to Linguistics  for  Business 
 
1552104  ระบบไวยากรณ์ภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
   Introduction to English Syntax  
 
    1.2.2 วชิาทกัษะ 
รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1552202  การแปลขั้นสูง      3(2-2-5) 
   Advanced Translation  
 
1553204    การเขียนตามรูปแบบ     3(2-2-5) 
   Controlled Writing 
 
1553206  การอ่านเชิงวเิคราะห์วจิารณ์    3(3-0-6) 
   Critical Reading 
 
1553207  การพดูในชุมชน      3(2-2-5) 
   Public Speaking 
 
1554205  การเขียนเชิงริเร่ิมสร้างสรรค ์    3(2-2-5) 
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   Creative Writing 
    1.2.3 วชิาภาษาและวฒันธรรม 
รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1552303  การส่ือสารขา้มวฒันธรรม    3(3-0-6) 
   Cross - Cultural Communication 
 
1553304  ร้อยแกว้ภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
   English Prose 
 
1553305  ร้อยกรองภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
   English Poetry 
 
1554306  นวนิยาย       3(3-0-6) 
   English Novel 
 
    1.2.4 วชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 
รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1551410  ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 1    3(3-0-6) 
   English for Hotel 1 
 
1552402  การอ่านทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
   Business Reading 
 
1552413  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1    3(3-0-6) 
   English for Tourism 1 
 
1552416  ภาษาองักฤษเพื่อบุคลากรส านกังาน   3(3-0-6) 
   English for Office Personnel 
 
1553401  การแปลธุรกิจ      3(2-2-5) 
   Business Translation 
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รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1553405  การจดบนัทึกและการยอ่ความ    3(2-2-5) 
   Note-taking and Summarizing 
 
1553406  การเขียนรายงานและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
   Report Writing and Presentation 
 
1552411  ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 2    3(3-0-6) 
   English for Hotel 2 
 
1553414  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2    3(3-0-6) 
   English for Tourism 2 
 
1553415  ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 
   English for Airline Business 
 
1553417  ภาษาองักฤษเพื่องานมคัคุเทศก ์    3(3-0-6) 
   English for Tourist Guide 
 
1553418  ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน    3(3-0-6) 
   English in Mass Media 
 
1554408  การศึกษาอิสระ      3(2-2-5) 
   Independent Study 
 
1554409  ส่ือประสมเพื่อการน าเสนอ    3(2-2-5)   

Multimedia for Presentation 
 
1554412  ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 3    3(2-2-5) 
   English for Hotel 3 

 



 13 

 
2) วชิาวทิยาการจัดการ ให้เลอืกเรียนจ านวน 15 หน่วยกติ 

รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
3503117  จริยธรรมทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
                                         Business Ethics 
 
3561101  องคก์รและการจดัการ     3(3-0-6) 
   Organization and Management    
 
3561204  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
   Introduction to Business Operation 
 
3562304  การวางแผนและการจดัการโครงการ   3(3-0-6) 
   Project Planning and Management    
 
3562404  การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน   3(3-0-6) 
   Efficiency Development 
 
3563108  การพฒันาบุคลิกภาพ     3(3-0-6) 
   Personality Development 
 
3563502  ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม    3(3-0-6) 
   Leadership and Teamwork 
 
3571301  หลกัการโรงแรม      3(2-2-5) 
   Introduction to Hotel Management 
 
3573201  อุตสาหกรรมท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
   Tourism Industry 
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3) วชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จ านวน 7 หน่วยกติ 

รหัสวชิา  รายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1552208  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    2 (90)  

ภาษาองักฤษธุรกิจ  
Preparation for Professional Internship in Business English  
 

1554209  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    5 (450) 
ภาษาองักฤษธุรกิจ  
Professional Internship in Business English  

 
17.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ 

  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยไม่ซ ้ า
กบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เกินรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียน โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมใน
เกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาน้ี 
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17.4 แผนการศึกษา 

 
ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1541001 ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5) 
ศึกษาทัว่ไป 1511001 จริยธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 
ศึกษาทัว่ไป 1551003 ทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 1 2(1-2-3) 
ศึกษาทัว่ไป 4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมฯ 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1551102 สัทศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1551105 หลกัการใชภ้าษาองักฤษ  3(3-0-6) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1551402 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
วชิาวทิยาการจดัการ 3571301 หลกัการโรมแรม 3(2-2-5) 

รวม 22 
     
 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1001002 การวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใช้

เหตุผล 
2(2-0-4) 

ศึกษาทัว่ไป 1551004 ทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 2 2(1-2-3) 
ศึกษาทัว่ไป 1631004 เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน 2(1-2-3) 
ศึกษาทัว่ไป 1161003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1551302 ภูมิหลงัทางวฒันธรรมของประเทศ   

ท่ีใชภ้าษาองักฤษ 
3(3-0-6) 

วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1551108 หลกัการอ่าน 3(3-0-6) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1551410 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
วชิาวทิยาการจดัการ 3573201 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
ศึกษาทัว่ไป 2561001 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย

ทัว่ไป 
2(2-0-4) 

ศึกษาทัว่ไป 4001003 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2(2-0-4) 

ศึกษาทัว่ไป 4121002 คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1552201 การแปลขั้นตน้ 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1552203 การเขียนอนุเฉท   3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1552413 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1 3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 
 

ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551005 ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 2(1-2-3) 
ศึกษาทัว่ไป 2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
ศึกษาทัว่ไป 4091003 คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 2(1-2-3) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1552403 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
วชิาปฏิบติัการและฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

1552208 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาองักฤษธุรกิจ 

2(90) 

วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1552402 การอ่านทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1552416 ภาษาองักฤษเพื่อบุคลากรส านกังาน 3(3-0-6) 
วชิาวทิยาการจดัการ 3561204 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบ

ธุรกิจ 
3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปีที ่ 3  ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1553107 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1553301 วรรณคดีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553204 การเขียนตามรูปแบบ 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553405 การจดบนัทึกและการยอ่ความ 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553414 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว  2 3(3-0-6) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553418 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 3(3-0-6) 
วชิาวชิาเลือกเสรี ***** ******** 3(*-*-*)  

รวม 21 
 
 
 

ปีที ่ 3  ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553206 การอ่านเชิงวเิคราะห์วจิารณ์ 3(3-0-6) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553406 การเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(2-2-5) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553411 ภาษาองักฤษเพื่องานโรงแรม 3(3-0-6) 
วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1553415 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
วชิาวทิยาการจดัการ 3561101 องคก์รและการจดัการ 3(3-0-6) 
เลือกเสรี ****** ******* 3(*-*-*) 

รวม 18 
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ปีที ่ 4  ภาคการศึกษาที ่ 1 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 3541001 การเป็นผูป้ระกอบการ 2(2-0-4) 
วชิาเอก วชิาเอกบงัคบั 1554407 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นภาษาและการ

ส่ือสาร 
3(2-2-5) 

วชิาเอก วชิาเอกเลือก 1554205 การเขียนเชิงริเร่ิมสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
วชิาวทิยาการจดัการ 3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 11 
 
 
 

ปีที ่ 4 ภาคการศึกษาที ่ 2 

หมวดวชิา/ กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
วชิาปฏิบติัและฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

1554209 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ภาษาองักฤษธุรกิจ 

5(450) 

 รวม  5 
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17.5 ค าอธิบายรายวชิา 

ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1551102 สัทศาสตร์ภาษาองักฤษเบือ้งต้น              3(2-2-5)  

Introduction to English Phonetics  
ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของอวยัวะก าเนิดเสียงของมนุษย ์ กระบวนการ 

ก าเนิดเสียงและลกัษณะต่างๆท่ีอวยัวะก าเนิดเสียงกระท าต่อลมเพื่อให้เกิดเสียงทั้งเสียงสระ  
เสียงพยญัชนะ ศึกษาสัญลกัษณ์สัทศาสตร์สากล ศึกษาหน่วยเสียงในภาษาองักฤษ หลกัการเนน้
เสียงหนกั – เบา การเช่ือมโยงทา้ยเสียงและท านองเสียงในระดบัค า วลี และระดบัประโยค  
  ฝึกปฏิบติัการออกเสียงภาษาองักฤษทั้งระดบัหน่วยเสียง ค า วลี และระดบัประโยค 
ฝึกการเขียนและการอ่าน สัทสัญลกัษณ์ 
   
1551105 หลกัการใช้ภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

Grammar in Use  
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัชนิดของค า โครงสร้างวลี  
อนุประโยค  ประโยคแบบต่างๆ โดยเนน้การฝึกเขียนและใชป้ระโยคชนิดต่างทั้งท่ีมีโครงสร้าง
อยา่งง่ายจนถึงประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นมากข้ึนในบริบทต่างๆ โดยเนน้ความถูกตอ้งตามกาล
และ ความเหมาะสมในการใชภ้าษา  
  
1551108 หลกัการอ่าน       3(3-0-6) 

Reading Strategies 
ศึกษาหลกัการและกลยทุธ์ในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบั 

วตัถุประสงคข์องผูอ่้าน เช่นการอ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อจบัใจความส าคญั อ่านเพื่อสรุป-
ความ  โดยเนน้ความเขา้ใจโครงสร้างของประโยค การเดาความหมายของค าศพัท์ 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1551302 ภูมิหลงัทางวฒันธรรมของประเทศทีใ่ช้ภาษาองักฤษ               3(3-0-6)  

Cultural Backgrounds of English Speaking Countries  
ศึกษาลกัษณะทางวฒันธรรมของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่เช่น  

วฒันธรรมดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ดนตรี อาหาร เป็นตน้  และ
เปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมเหล่านั้นกบัวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ประเด็นท่ีอาจก่อความขดัแยง้ทางวฒันธรรมไดง่้าย 
 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1      3(3-0-6) 

Business English 1 
  ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเนน้ทกัษะการส่ือสารระหวา่งองคก์ร ศพัทแ์ละ
ส านวนทางธุรกิจท่ีใชใ้นสถานการณ์หรือในองคก์รท่ีแตกต่างกนั ศพัทเ์ฉพาะองคก์ร การใช-้ภาษา
ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ      
 
1551410 ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม 1     3(3-0-6)  

English for Hotel 1 
  ศึกษาค าศพัท ์ส านวน ประโยคภาษาท่ีใชใ้นแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม โดย
เนน้การฝึกจากบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เอกสาร และส่ือต่างๆ 
 
1552103 ภาษาศาสตร์เพือ่การธุรกจิเบือ้งต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics for Business    
 ศึกษาและวเิคราะห์ภาษาองักฤษในระดบัเสียง ค า และประโยคของผูใ้ช้ 

ภาษาองักฤษโดยวธีิการทางภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 
 
1552104 ระบบไวยากรณ์ภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
  Introduction to English Syntax  
                     (Prerequisite: Introduction to Linguistics  for  Business) 

ศึกษาความสัมพนัธ์ภายในขององคป์ระกอบต่างๆท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นค า วลี  
ประโยคตามแนวทางภาษาศาสตร์แบบไวยากรณ์ปริวรรต มาอธิบายประโยคความรวมและประโยค
ความซอ้นได ้
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1552201 การแปลขั้นต้น       3(2-2-5) 
  Fundamental Translation  

(วชิาบังคับก่อน: หลกัการใช้ภาษาองักฤษ) 
  ศึกษาหลกัและทฤษฎีการแปล โดยเนน้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางโครงสร้าง
ภาษาและวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทางจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ในระดบัประโยค ขอ้ความสั้นๆ  โดยการใชพ้จนานุกรม  
  ฝึกการแปลตามหลกัการท่ีไดศึ้กษา 
 
1552202 การแปลข้ันสูง       3(2-2-5) 
  Advanced Translation  

(วชิาบังคับก่อน: การแปลขั้นต้น) 
  ศึกษาการแปลต่อเน่ืองจากรายวชิา การแปล 1  ฝึกแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ในระดบัขอ้ความท่ียากข้ึนและยาวข้ึน จากงานเขียนประเภทต่างๆ 
โดยเลือกใชค้  า ส านวน และประโยคท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการท่ีไดศึ้กษามา 
  ฝึกการแปลตามหลกัท่ีไดศึ้กษาโดยเพิ่มระดบัความยากของขอ้ความใหสู้งข้ึน 
 
1552203 การเขียนอนุเฉท       3(2-2-5)       

Paragraph Writing   
(วชิาบังคับก่อน : หลกัการใช้ภาษาองักฤษ) 

  ศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของอนุเฉทประเภทต่างๆ เช่น แบบพรรณนา แบบ
บรรยาย แบบอธิบาย แบบเปรียบเทียบ แบบโตแ้ยง้ โดยเน้นความชดัเจนและความถูกตอ้งในเร่ือง
ภาษา  

ฝึกเขียนตามหลกัการท่ีไดศึ้กษา   
 
1552208 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาองักฤษธุรกจิ  2(90) 

Preparation for Professional Internship in Business English 
    การจดัใหมี้กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นความรู้ ท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1552303 การส่ือสารข้ามวฒันธรรม     3(3-0-6) 
  Cross-Cultural Communication 

การเรียนรู้ภาคปฏิบติัเก่ียวกบักลยทุธ์ และวธีิการน าเสนอขอ้มูลทางวฒันธรรม 
ของสังคมไทยใหส้ังคมของประเทศท่ีพดูภาษาองักฤษรับรู้โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ  ในขณะ 
เดียวกนักบัการน าเสนอขอ้มูลทางวฒันธรรมท่ีควรทราบของสังคมประเทศท่ีพดูภาษาองักฤษให้
สังคมไทยรับรู้ 
 
1552402 การอ่านทางธุรกจิ      3(3-0-6) 
  Business Reading   

ศึกษาลกัษณะเฉพาะของงานเขียนทางธุรกิจท่ีเป็นภาษาองักฤษ  รวมทั้งศพัท ์
เฉพาะทางธุรกิจ  อ่านงานเขียนทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
 
1552403 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2      3(3-0-6) 

Business English 2      
(วชิาบังคับก่อน: ภาษาองักฤษธุรกจิ 1) 

  ศึกษาการใชภ้าษาในระดบัท่ีกวา้งข้ึน โดยเนน้การใชภ้าษาในการแลกเปล่ียนทาง
ธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การน าเขา้และการ
ส่งออก การขนส่งสินคา้ การเงิน การธนาคาร การโรงแรม  
 
1552413 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 1     (3-0-6) 

English for Tourism 1 
  ศึกษาค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างทางภาษา ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและการ
ใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
 
1552416 ภาษาองักฤษเพือ่บุคลากรส านักงาน    3(3-0-6) 
  English for Office Personnel 
  พฒันาทกัษะภาษาองักฤษทั้ง 4 ดา้น ฟัง พดู อ่าน และเขียน ท่ีใชใ้นงานเลขานุการ 
หรือการจดัการส านกังาน การติดต่อทางธุรกิจ โดยเนน้ภาษาท่ีใชก้ารตอ้นรับ การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจองห้องพกั การเตรียมการเดินทาง 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1553107 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Business English Conversation 
  ศึกษาหลกัการฟัง พดู เพื่อประสิทธิภาพในการประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารทางธุรกิจ 
การสนทนาท่ีใชใ้นส านกังาน เนน้ฝึกการสัมภาษณ์ การเสนอขาย การขอขอ้มูลเพิ่ม การเจรจาทาง
ธุรกิจ การสรุปใจความส าคญั 

ฝึกทกัษะฟัง-พดูตามหลกัการท่ีไดศึ้กษา 
 
1553204 การเขียนตามรูปแบบ      3(2-2-5) 

Controlled Writing   
  ศึกษาการเขียนประเภทต่างๆ การเขียนแบบบรรยาย การเขียนเล่าเร่ือง การจด-
บนัทึก การเขียนขอ้ความแสดงความรู้สึก การกรอกแบบฟอร์ม จดหมายส่วนตวั จดหมายสมคัรงาน 
การเขียนประวติัยอ่เพื่อสมคัรงาน 

ฝึกเขียนตามหลกัการท่ีศึกษา 
 
1553206 การอ่านเชิงวเิคราะห์วจิารณ์     3(3-0-6) 
  Critical Reading    
  ศึกษาการอ่านขอ้ความต่างๆ โดยเนน้ใหส้ามารถเขา้ใจสาร  เจตนารมณ์  เจตคติ
ของผูเ้ขียนและสามารถสรุปความ รวมทั้งวิเคราะห์วจิารณ์ความคิดและโครงสร้างวธีิการเขียนของ
ผูเ้ขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1553207 การพูดในชุมชน       3(2-2-5) 

Public Speaking 
(วชิาบังคับก่อน: ทกัษะการฟังพูด 1-2) 

  ศึกษาหลกัการพดูในท่ีชุมชน องคป์ระกอบการพดู  การวเิคราะห์ผูฟั้ง การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูพู้ดและผูฟั้ง   

ฝึกปฏิบติัการพดูแบบต่างๆ ในชุมชน 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1553301 วรรณคดีเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

Introduction to English Literature 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของวรรณคดีองักฤษเพื่อใหเ้ห็นลกัษณะเด่นของ 

วรรณคดีในแต่ละยคุรวมทั้งกวแีละนกัเขียนท่ีส าคญัของยุคนั้นๆดว้ย อีกทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของ
สังคมในยคุต่างๆ ท่ีสะทอ้นออกมาทางวรรณคดี  
 
1553304 ร้อยแก้วภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
  English Prose 
  ศึกษาผลงานร้อยแกว้ท่ีคดัเลือกจากวรรณคดีองักฤษและอเมริกา  ประเภทท่ีไม่ใช่
นวนิยาย เช่น ความเรียง  จดหมาย บนัทึกรายวนั  โดยวเิคราะห์การใชภ้าษา การเรียบเรียงความคิด 
ประเด็นสะทอ้นสังคมในแง่มุมต่างๆ 
 
1553305 ร้อยกรองภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
  English Poetry 

ศึกษาโคลงประเภทต่างๆ การตีความหมายของโคลง โดยวเิคราะห์จาก 
โวหารชนิดต่างๆ เช่น อุปมาอุปไมย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทประพนัธ์โคลงนั้น  
 
1553401 การแปลทางธุรกจิ      3(2-2-5) 
  Translation for Business 
  (วชิาบังคับก่อน: การแปล 1) 
  ศึกษาการแปลขอ้ความทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น เอกสารสัญญา คู่มือการใช ้
ค าแนะน า จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ และภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความเหมาะสม
ของรูปประโยคในการส่ือความหมาย และความถูกตอ้งทางไวยากรณ์ 
  ฝึกการแปลขอ้ความทางธุรกิจจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1553405 การจดบันทกึและการย่อความ     3(2-2-5) 

Note-taking and summarizing 
(วชิาบังคับก่อน: การเขียนตามรูปแบบ) 
ศึกษาทกัษะการจดบนัทึกอยา่งมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ 

ประชุม การบรรยาย การยอ่ความจากบทความ หนงัสือ และส่ือส่ิงพิมพช์นิดต่างๆ 
  ฝึกการจดบนัทึกและการยอ่ความตามท่ีไดศึ้กษา 
 
1553406 การเขียนรายงานและการน าเสนอ     3(2-2-5) 
  Report Writing and Presentation 
  (วชิาบังคับก่อน: การจดบันทกึและการย่อความ และการสนทนา 

ภาษาองักฤษธุรกจิ) 
ศึกษาองคป์ระกอบในการเขียนรายงานทางธุรกิจประเภทต่างๆ และวธีิการ 

น าเสนอรายงานท่ีหลากหลาย 
  ฝึกการเขียนและฝึกน าเสนอรายงาน 
 
1552411 ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม 2     3(3-0-6) 

English for Hotel 2 
(วชิาบังคับก่อน: ภาษาองักฤษเพือ่การการโรงแรม 1) 
ศึกษาการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชค้  าศพัท ์ส านวน ประโยค ในสถานการณ์ท่ี 

ซบัซอ้นของธุรกิจโรงแรม  โดยเนน้การทบทวนความรู้ท่ีไดจ้าก ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 1 มา
ใชจ้นเกิดความคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ  
 
1552414 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 2     3(3-0-6) 

English for Tourism 2 
(วชิาบังคับก่อน:  ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเที่ยว 1) 

  ใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสาร ฝึกการฟัง พดู อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่างๆ 
ส าหรับการปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการเดินทาง เช่น การด าเนินงานของบริษทั 
ตวัแทนการท่องเท่ียว การคมนาคมและขนส่ง โรงแรมท่ีพกั 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1553415 ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกจิการบิน     3(3-0-6) 
    English for Airline Business 
  ศึกษาศพัท ์ส านวนภาษา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการบิน ทั้งงานบริการภาคพื้นดิน และบน
เท่ียวบิน การส ารองท่ีนัง่ การใหบ้ริการลูกคา้ การลงทะเบียนเพื่อข้ึนเคร่ืองบิน  
 
1553417 ภาษาองักฤษเพือ่งานมัคคุเทศก์     3(3-0-6) 
     English for Tour Guide 
  ศึกษาศพัท ์ส านวน และการใชภ้าษาองักฤษ ท่ีใช้ในงานมคัคุเทศก ์การใหข้อ้มูล
แหล่งท่องเท่ียว โดยเนน้ความคล่องแคล่ว ความเหมาะสมและความถูกตอ้งในการใชภ้าษาองักฤษ 
 
1553418 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน     3(3-0-6) 
  English in Mass Media 
  ศึกษาภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆ ท่ีใชใ้นส่ือมวลชน โดยเนน้การศึกษาภาษาในข่าว
หนงัสือพิมพ ์ งานโฆษณา  งานประชาสัมพนัธ์และปกิณกะ   
 
1554205 การเขียนเชิงริเร่ิมสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
  Creative Writing 
  ศึกษาการเขียนประเภทต่างๆและน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัขอ้มูลและ
ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้ขียน โดยเนน้การเขียนแบบร้อยแกว้ ร้อยกรอง เร่ืองสั้น  โคลงกลอน
สั้นๆ บทความ และเรียงความ ตามหวัขอ้ท่ีสนใจของผูเ้รียน  

ฝึกเขียนตามหลกัการท่ีไดศึ้กษาและตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 
 
1554209 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกจิ   5(450) 

Professional Internship in Business English 
(วชิาบังคับก่อน: การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกจิ) 

  จดัประสบการณ์ทางดา้นการใชภ้าษาองักฤษ ในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษา โดยฝึก
ปฏิบติังานในองคก์รต่างๆ ท่ีใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
ทั้งน้ีจะมีการประเมินผลจากหน่วยงาน และจากอาจารยนิ์เทศก ์รวมทั้งการเขียนรายงานผลการ
ปฏิบติังาน 



 27 

 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1554306 นวนิยาย       3(3-0-6) 

English Novel 
  ศึกษานวนิยายสมยัใหม่ของนกัเขียนชาวองักฤษและอเมริกนั โดยเนน้
องคป์ระกอบการเขียนนวนิยาย เช่น แก่นเร่ือง โครงเร่ือง ตวัละคร และฉาก และฝึกวจิารณ์          
นวนิยายจากองคป์ระกอบต่างๆ 
 
1554407 ระเบียบวธีิวจัิยด้านภาษาและการส่ือสาร    3(2-2-5) 

Research Methods in Language and Communication 
  ศึกษาระเบียบวธีิวจิยัแบบต่างๆ ในดา้นภาษาและการส่ือสาร ทั้งการวิจยัเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเนน้วธีิการออกแบบการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และศึกษาสถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ฝึกการเขียนโครงร่างและรายงานการวจิยัตามหลกัการท่ีไดศึ้กษาและฝึกน าเสนอ
รายงานโครงร่างผา่นส่ือ 
 
1554408 การศึกษาอสิระ       3(2-2-5) 

 Independent Study 
(วชิาบังคับก่อน: ระเบียบวธีิวจัิยด้านภาษาและการส่ือสาร)  

 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการใชภ้าษาดา้นต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง การ 
พดู การแปล หรือภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หวัขอ้และขอบเขตการศึกษาข้ึนอยูก่บัความสนใจของ
ผูเ้รียน โดยอยูใ่นดุลพินิจของอาจารยผ์ูค้วบคุม ทั้งน้ีจะตอ้งน าเสนอโครงร่าง และศึกษาคน้ควา้
รายละเอียด  
  น าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานภาษาองักฤษ ไม่นอ้ยกวา่ 5000 ค า  
 
1554409 ส่ือประสมเพือ่การน าเสนอ     3(2-2-5)   

Multimedia for Presentation 
  ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ โดยผา่นส่ือต่างๆ  
ศึกษาเทคนิคการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน   
  ฝึกปฏิบติัการน าเสนอโดยการใชส่ื้อมลัติมีเดีย 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
1554412 ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม 3      3(2-2-5) 
                     English for Hotel 3 

(วชิาบังคับก่อน:  ภาษาองักฤษเพือ่การการโรงแรม 2)  
  ฝึกการใชภ้าษาองักฤษแบบเขม้ขน้ท่ีใชใ้นโรงแรม โดยเนน้งานเฉพาะอยา่ง เช่น 
ฝ่ายตอ้นรับ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  
  ฝึกปฏิบติัโดยจากสร้างสถานการณ์จ าลองและแสดงบทบาทสมมติ หรือศึกษาดู
งานโรงแรม 
 
3503117 จริยธรรมทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
  Business Ethics 
  ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม รวมทั้งการ
สร้างจริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ เนน้จริยธรรมของผูบ้ริหาร (Management Ethics) และจริยธรรม  
ของพนกังาน (Employees’ Ethics) โดยใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 
 
3561101 องค์การและการจัดการ        3(3-0-6) 
  Organization  and  Management 

ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกิจทัว่ไป  การวางแผน  การจดัสายงาน 
หลกัเกณฑแ์ละแนวความคิดในการจดัตั้งองคก์ารธุรกิจ  ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  
หลกัการบริหารและหนา้ท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น  ในแง่การวางแผน  การจดัคนเขา้
ท างาน  การสั่งการ  การจูงใจคนท างาน  การควบคุมปฏิบติังานต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย  และ
นโยบายท่ีตั้งไว ้

 
3561204  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ    3(3-0-6) 
  Introduction to Business Operation 
  ศึกษาถึงลกัษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ การจดัการ การบญัชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคลการบริหาร
ส านกังาน ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของนกัธุรกิจ 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
3562304 การวางแผนและการจัดการโครงการ               3(3-0-6)  
  Project Planning and Management 

ความหมายและลกัษณะของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผน ประเภท
ของแผน  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการวางแผน  ลกัษณะของแผนท่ีดี  การวางแผนภายใตภ้าวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบติังาน  ศึกษาวธีิการจดัท า
โครงการโดยพิจารณาถึงปัจจยัประกอบต่าง ๆ การด าเนินการและการจดัการโครงการ รวมทั้งการ
วเิคราะห์ความเป็นไปได ้การประเมินค่าของโครงการ และการควบคุมโครงการ 

 
3562404  การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน    3(3-0-6) 
  Efficiency Development 
  ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง บุคลิกภาพและ
การส ารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น ความตอ้งการของมนุษย ์ค่านิยม 
การส ารวจ และแลกเปล่ียนค่านิยม ค่านิยมท่ีสัมพนัธ์กบัการท างานวฒันธรรมในการท างาน การตั้ง
เป้าประสงคข์องชีวิต และการท างานการส ารวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวธีิการพิชิต
อุปสรรคในการท างาน การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 
 
3563108  การพฒันาบุคลกิภาพ      3(3-0-6)  
  Personality Development  
  การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ โดยเนน้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ การเป็น
ผูน้ าทางธุรกิจทุกระดบั เนน้การพดูติดต่องานธุรกิจ การเขา้ร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็น
ต่อท่ีประชุม  การตดัสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  การเกล้ียกล่อม  การเจรจาต่อรอง  การเขา้สังคม  
การพฒันาบุคลิกภาพของนกัธุรกิจทางดา้นร่างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเนน้การใชห้ลกัธรรม
ในทางศาสนาและจิตใหมี้การฝึกปฏิบติัและรู้จกัท าการวเิคราะห์ และท าการประเมินตนเอง การวาง
แผนพฒันาตนเองใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท างานอยา่งมีความสุข 
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รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
3563502  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทมี                    3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 
  ศึกษาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า คุณลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูน้ าท่ีจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผูน้ าในการท างานเป็นทีม การสร้าง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควธีิในการเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม การสร้าง
ความ ภูมิใจใหที้มงาน การจดัการความขดัแยง้ในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม การแกไ้ขปัญหา และการ
ตดัสินใจในการท างานเป็นทีม 
 
3573201   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว       3(3-0-6)  

 Tourism Industry 
ศึกษาเก่ียวกบัขอบเขตการท่องเท่ียว ตน้ก าเนิดและพฒันาการของการท่องเท่ียว 

ความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียว องคป์ระกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนพฒันาการจดัการ   การโฆษณา   การประชาสัมพนัธ์ในการ
ท่องเท่ียว การจดัการท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ การด าเนินงานธุรกิจท่องเท่ียว ประเภทของ
นกัท่องเท่ียว ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เช่น  การบริการ
ดา้นโรงแรม  การน าเท่ียว การขนส่งภตัตาคาร ร้านขายของท่ีระลึก และสถานท่ีเริงรมย ์

 

3571301 หลกัการโรงแรม        3(2-2-5) 
Introduction to Hotel Management 
ศึกษาความเป็นมาของกิจกรรมโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบติังานและการ 

ควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจดัสายงาน การก าหนดหนา้ท่ีการด าเนินงานของแผนกและฝ่าย
ต่าง ๆ เป็นตน้วา่ ฝ่ายบริการส่วนหนา้ ฝ่ายแม่บา้น ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเคร่ืองด่ืม แผนกบริการภายใน
โรงแรม การบริหารงานบุคคล   การติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงแรมในเครือและนอกเครือ    ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น บริษทัน าเท่ียว ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ กฎหมายเก่ียวกบัการ
จดัตั้งและ     ควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบผูใ้ชบ้ริการของโรงแรม และมารยาทของ
พนกังาน ขอ้บกพร่องและแนวการแกไ้ขในการด าเนินกิจการโรงแรม 
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18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ    ไดก้  าหนดระบบการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1.   การบริหารหลกัสูตร 

1.1  จดัใหมี้การศึกษาค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 

1.2  ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาเอก 

1.3  จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 

1.4  จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู้ 

1.5  จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 

1.6  มีแผนการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.7  จดัใหมี้ระบบการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละแจง้ใหอ้าจารยท์ราบเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

1.8  จดัใหมี้การส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอนทุกๆ ปี 

2.   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

2.1  โปรแกรมวชิามีงบประมาณเพียงพอในการจดัหาเอกสาร ต ารา แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบหอ้งสมุด   คอมพิวเตอร์และศูนยส์ารสนเทศ   เพื่อใหน้กัศึกษามี
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 

2.2  จดัใหมี้ห้องปฏิบติัการภาษาเพื่อเสริมทกัษะทางดา้นภาษาใหแ้ก่นกัศึกษา 

2.3  จดัใหมี้แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน  สอดคลอ้งและสัมพนัธ์
กบัหลกัสูตรและสาขาวชิา 

3.  ประเด็นการสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 

3.1  มหาวทิยาลยัมีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา   ส าหรับท าหนา้ท่ีในการติดตาม   ดูแลและ    
ใหค้  าปรึกษา    เพื่อให้นกัศึกษาผา่นการพฒันาดา้นต่างๆ  ทั้งทกัษะทางวชิาการและวชิาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และผา่นกระบวนการของหลกัสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด    
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3.2  มีกระบวนการสนบัสนุนนกัศึกษาใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม / โครงการพฒันา
นกัศึกษา 

3.3  จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 

3.4  ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีงานท าระหวา่งเรียน 

3.5  จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

4.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  

4.1   จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพฒันา
หรือปรับปรุงหลกัสูตรทุกคร้ัง 

4.2  จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก  2  ปี เพื่อ
น ามาปรับเป้าหมายการผลิตบณัฑิต 

4.3  จดัใหมี้การส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 

 4.4  มีกระบวนการติดตามผลการใชบ้ณัฑิตและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนและการปรับปรุงหลกัสูตร 

 

19. การพฒันาหลกัสูตร 

 19.1  ก าหนดใหมี้การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตร 

  ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 

  1)  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน ทุกภาคการศึกษา 

  2)  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา 

  3)  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Impact 
Evaluation) ภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 

  4)  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 

       19.2  ก าหนดใหมี้การพฒันาหลกัสูตรทุก 5  ปี 

 ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการ ดงัน้ี 
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 1)  มีคณะกรรมการพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีคุณวฒิุตรง
ตามสาขาวชิา และ / หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2)  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อน ามาเป็นกรอบ    
ในการพฒันาหลกัสูตร 

 3)  มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิา และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
จากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา / ปรับปรุง และวิพากษห์ลกัสูตร 

 4)  มีการพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตร ทุก 5  ปี 

19.3 ก าหนดดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ดงัน้ี 
 1.  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

2.  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
3.  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
4.  ร้อยละของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู (Code of Ethics) ของอาจารย ์
5.  ประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
 5.1  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก

การปฏิบติัและประสบการณ์จริง 
 5.2  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
6.  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม / โครงการพฒันานกัศึกษา ต่อจ านวน

นกัศึกษา 
7.  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด  คอมพิวเตอร์และศูนยส์ารสนเทศต่อ

จ านวนนกัศึกษา 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มี
โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมี
เหตุผล สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของ
ศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิด
อยา่งมีเหตุผล รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการ
ใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารง
ตนให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความ
รับผิดชอบ มีความซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวิถี
ชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้นสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตาม
ขอ้ก าหนด ทั้งน้ี หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 

 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  

 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  

 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)  

 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)  

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4) 

 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  

 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)  

 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)   

 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)  

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 

 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)  

 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)  

 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)  

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4  

 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4) 

 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)
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 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)  

 1001002  การคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)  

 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)  

 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)  

 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             

  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           

  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             

  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 

 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)  

 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)  

 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)  

 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)  

 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)  

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   

       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)  

 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)  

 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)  

 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)  
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       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)  

4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 

 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             

 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             

 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)  

 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)  

 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)  

 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)  

 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)  

 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)  

 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)  

 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)  

5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  

       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)  

 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  

  1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  

  1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3) 



 39 

ค าอธิบายรายวชิา 

 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   
ประเภทของผูน้ าในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้าม
และบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  
กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและกระบวนการวางแผน   

1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  

   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
     ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการ
คิด การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวเิคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ 
องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิดแบบแกปั้ญหา  การใช้
ภาษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
 

1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษย
สัมพนัธ์เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 

1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  

 Ethics and Human Being 
 ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลก
ยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกั 
ศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 

1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 

 Buddhism 
  ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  
ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 
 

1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        

 Thai Language Comprehension Skill  
 ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์  
การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                 ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดให้
อ่านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  

 Expression Skill in Thai Language 
 ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดย
น าเสนอ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
  ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียน
รายงาน ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 

 Communication for Specific Purposes 

 ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 

 ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 

 Roles of Language in Local Community Development 

 ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จาก
วรรณกรรม ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  

 ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  

 Communicative English  1  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 
สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  

 

1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  

 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวติจริง   
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  

 Listening - Speaking  1 
 ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอ
ความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา      
 

1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  

 Listening – Speaking  2 

 ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ 
แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ 
ราชการ       

 

1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  

 Research and Information 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  

 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ 
จากแหล่ง สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การ
น าเสนอบท นิพนธ์ 

1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  

 Fundamentals of Information Science 
    ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิา
อ่ืนคุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีาร 
สนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 

1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  

 Information Technology in Office 
 ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร
ทัว่ ๆ  ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์
ในการ บนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  
ตลอดจน ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 

1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  

 Information Technology in Research Studies 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 

 Aesthetics of Visual Art 

 ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ งาม
ทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้าง งาน
ทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  
และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์ ของ
ความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      

2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  

 Aesthetics of Drama 

 ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญั
ของการรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 

2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  

 Music Appreciation 
 ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีต
ลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ี
ควรทราบ 
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2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  

 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั
เน่ืองมาจาก พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบั ตนเอง และชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             

2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  

 Local Community Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์
ของการศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
เป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้
การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน การ
พฒันาในอนาคต            
 

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  

 Thai Ways of Living 

 ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 

วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย  โดย
ศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิ
ปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                

 

2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  

 Globalized Ways of Living 
 ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  
การจดั ระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการ
พฒันาสังคม   เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
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2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  

 Family and Society 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยา
ครอบครัว   คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหา
ครอบครัว และ แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   

2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  

ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทาง
ในการแกไ้ข ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 

2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  

 Thai Local Administration 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  
พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและ 
แนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  

 

2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  

 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบักฎหมาย
แพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
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3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)  

 Entrepreneur 
 ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   

การเงิน การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด   การ
วเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ หา
วธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  

3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  

 Economy in Everyday Life 
 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 

ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและ 

การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 

และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 

ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 

4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  

 Science and Technology for Development 
 ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลย ี ภูมิปัญญา
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
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4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      

 Science for Everyday Life 
 ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
ชีวติประจ าวนั 

4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     

 Conservations of Environments and Natural Resources  
 ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง  
การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ  
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 

4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     

 Plants For Life 
 ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
พืชพรรณ         
 

1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  

 Sports and Recreation for Better Living 
 ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 

 ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ          
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1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ   2(1-2-3)  

 Exercise for Health 

 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   

หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมิน 

ผลการออกก าลงักาย  

 ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 

การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  

 Dance for Health 

 ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคม
และการ ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  
ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          

 

1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  

 Sports Education 

  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์และสังคม บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการ
บาดเจบ็จากการกีฬา และการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม 
ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 

  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน    2(2-0-4)      

  Fundamental Mathematics 
  ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล เซต  ความสัมพนัธ์
และฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                

 

4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 2(1-2-3)      

  Mathematics in Everyday Life 
 ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้น
และดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
การซ้ือขาย   
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 

4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  

  Mathematics and Decision Making 
 ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความ
น่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 

4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และ

ระบบ เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผล
ค า 
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   

 Computer and Computer Application 
 ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
 ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ช้
งาน    
  

4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    

 Development of Information System On Network 
 ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต   โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานของ
องคก์ร   

  ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       

 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       

 Computer and Multimedia 
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ  การ
ท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวดิีทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
ระบบงานขององคก์ร  
  ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให ้มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผล
การ    ศึกษา ในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากบัมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการ
ประเมินผลการ   ศึกษาส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวทิยาลยั จึงอาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒)          แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบั อนุปริญญาและปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ขอ้ ๒. บรรดาขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบั
ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้    ขอ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ ๓. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยั ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้
ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนรายวชิานั้นไว ้
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“นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการจดั
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตาม
โครงการอ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอน การวดัผลตอ้ง
ท าตลอดภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน 
และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหวา่งภาค
ร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนดว้ย เวน้แต่รายวชิาท่ีก าหนดให้ประเมิน
ลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวชิาใหผ้า่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวชิา และ
คณบดี     การอนุมติัผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรมี ๒ ระบบดงัน้ี 
   ๖.๑ ส าหรับรายวชิามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหป้ระเมินผลการเรียน
ในระบบ   ค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสัญลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน        ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยีย่ม  (Excellent)  ๔.๐ 
B+  ดีมาก  (Very Good)  ๓.๕ 
B  ดี  (Good)   ๓.๐ 
C+  ดีพอใช ้ (Fair Good)  ๒.๕ 
C  พอใช ้ (Fair)   ๒.๐ 
D+  อ่อน  (Poor)   ๑.๕ 
D  อ่อนมาก  (Very Poor)  ๑.๐  
E  ตก  (Fail)   ๐.๐ 

 
   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษา
ไดร้ะดบัคะแนนเป็น “E” ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวชิานั้นใหม่จนกวา่จะสอบได ้
ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็นวชิาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
   ส าหรับรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และรายวชิาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ ผลการประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีน้ี ถา้ไดรั้บการประเมินรายวชิาดงักล่าวต ่ากวา่ “C” เป็นคร้ังท่ีสอง
ใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็น      นกัศึกษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวชิาท่ีหลกัสูตร หรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียน
เพิ่มเติมตาม  ขอ้ก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดบัคะแนน ใหป้ระเมินผลในระบบสัญลกัษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

        ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 

    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)     ผา่น 
    F (Fail)     ไม่ผา่น 

   ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกวา่จะสอบได ้ 

 ขอ้ ๗. ใหส้ัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่า
ระดบัคะแนน 

  สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 
เพื่อร่วมฟังโดยไม่นบัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณี
ใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิด    ภาคเรียน 

(๒) นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว้ และไดรั้บ
อนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกวา่สองสัปดาห์ 

(๓)  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต และผลการศึกษา
วชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ืน่    ค  าร้องขอสอบ
ในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตใหส้อบใน
รายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้
   การให ้“I” แก่นกัศึกษาคนใด อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่งบนัทึกรายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนดว้ย 
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ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับค่าระดบัคะแนนรายวชิาท่ีได ้“I” ท  างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยให้
ผลงานท่ีคา้งอยูเ่ป็น”ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป 
ใหง้านทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวชิาท่ีได ้“I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่
กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจาก
อาจารย ์      ผูส้อน และก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
รายวชิาใดท่ีอาจารยผ์ูส้อน 
ไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสัญลกัษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวชิาท่ี
นกัศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหง้านทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียนรายวชิานั้นเป็น 
“E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ P ตามขอ้ ๖.๒ ส าหรับบนัทึกผลการประเมินส าหรับ
รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ขอ้ ๑๑. กรณีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาตามหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยั สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหดัครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวชิาซ ้ าหรือรายวชิาเทียบเท่ากบัรายวชิาท่ีเคยศึกษา
มาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้      และใหเ้วน้การนบัหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวชิาเรียนครบตาม
หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ยกเวน้เป็นรายวชิาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาถึงวนัเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวชิาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ใหน้บัรวมหน่วยกิตท่ี
สอบตกเป็นตวัหารดว้ย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซ ้ ากบัรายวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้ 
หรือเรียน  รายวชิาท่ีเป็นวชิาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดใหน้บัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนน
เฉพาะวชิาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ขอ้ ๑๓. นกัศึกษาในระบบเขา้ชั้นเรียนจะตอ้งสอบปลายภาคเรียนตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดนกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวชิานั้นไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ และ
คณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคเรียนได ้
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  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษาท่ีไม่ไดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุท่ีไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมี
เวลาเขา้    ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ไดรั้บยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลาย
ภาคตามท่ีก าหนดใน   ขอ้ ๑๓. วรรคทา้ย ใหอ้าจารยผ์ูส้อนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” 
หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึก
ผลการประเมินรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัยอยา่งยิง่ และไดย้ืน่ค  าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวชิาท่ี
ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีน้ีใหค้ณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และใหอ้าจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวชิานั้น ท าการสอบใหใ้นภาคเรียนท่ี
ถดัไปนั้นได ้และใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิานั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ี
หลกัสูตรหรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี และไม่ต ่า
กวา่  ๕  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียน
หลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๖  ภาคเรียน
ปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นกัศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและ
มีสภาพเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี ไม่ต ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนกัศึกษา  ไม่เกิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไม่เกิน  
๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียน
หลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นกัศึกษาภาคปกติ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามเกณฑข์อ้ใดขอ้
หน่ึง         ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  
เม่ือส้ิน  ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
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    (๒) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
ใน        ภาคเรียนปกติท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ 
แต่ยงัได ้     ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัใน
กรณีเรียน   หลกัสูตร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และ
ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติ   
ติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  
๕  ปี และขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือผลการ
ประเมินได ้     คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้
เรียนกรณีหลกัสูตร  ๒  ปี ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี และเม่ือส้ิน
ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน กรณีหลกัสูตร ๔ ปี ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณี
หลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ หรือไม่ผา่นการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
  ขอ้ ๑๘ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดจ้  านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ ถา้
ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาเพิ่มเติม เพื่อท าค่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหม้หาวทิยาลยั
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑ ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
เม่ือเรียนครบหลกัสูตรแลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึ่ง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
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   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตร
ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  ใหไ้ดรั้บเกียรติ
นิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวทิยาลยั
ไม่ถึง  ๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได ้“F” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลงั
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลกัสูตร   ๒ ปี   ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไม่เกิน   ๘   ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี  

   นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และ
ไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนบัก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ใหย้ดึถือวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเป็น
วนัสุดทา้ยของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้นิิจฉยั
ช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 

(ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 



 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบรายวชิาในหลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2542     

กบัหลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2549 
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19.5 ตารางเปรียบเทียบรายวิชา ในหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2542 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 

หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 สาระที่ปรับปรุง 

ปรัชญา 

ไม่ไดก้  าหนด มุ่งสร้างบณัฑิต ให้มีความรู้และทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษ เพ่ือใชใ้นสายงานธุรกิจ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม   

ก าหนดใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
มหาวิทยาลยัและคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษใน
สายงานธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2. เพ่ือให้มีพ้ืนฐานทัว่ไปทางดา้นธุรกิจ มีความคิดริเร่ิม
ในการด าเนินงานและพฒันาธุรกิจ 
 
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจในทฤษฎีการจดัการและ
เทคโนโลยท่ีีช่วยในการจดัการธุรกิจสมยัใหม่สามารถ
น าไปใชด้ าเนินงานได ้
 
4. เพื่อให้มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม และมีทศันคติท่ีดีต่องานธุรกิจ 
 
5. เพ่ือให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 
6. เพ่ือให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อการพฒันาสังคมเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 
7. เพื่อให้รู้จกัรักษาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมอนัดีของ
ชาติ มีความส านึกในความเป็นไทยและตระหนกัใน
คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ในการใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  ทั้งดา้น 
การฟัง  พดู  อ่าน เขียน  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม
ตามกาลเทศะ และสอดคลอ้ง กบัวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 
 
2. เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้พ้ืนฐานทัว่ไป ใน
วิชาภาษาองักฤษ และวชิา 
ทางดา้นธุรกิจ โดยสามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพโดยเฉพาะงานท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นงานธุรกิจ 
 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความ
ส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งพฒันาองคก์ร  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสงัคม 
 
 

เน้ือหาคงเดิม แต่
ปรับเปล่ียนการเขียนให้สั้น 
กระชบัข้ึน 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 142 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    33 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  9 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              9 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์              6 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                9 หน่วยกิต        
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 
 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 134 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 34 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   9 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               8 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์               6 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                 9 หน่วยกิต 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
     1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา                      2 หน่วยกิต 
           และนนัทนาการ  

     ปรับปรุงตามโครงสร้าง
หลกัสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ของส านกังานมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา
และส านกังาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น      99 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาเน้ือหา                         77  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการ                     15 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบติัการและ             7  หน่วยกิต 
          ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        10 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ         94 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอก    72 หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาเอกบงัคบั                 33  หน่วยกิต 
           2.1.2  วิชาเอกเลือก                 39 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการ                    15 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบติัการและ             7  หน่วยกิต 
         ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 

 

รายวชิา 
หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 สาระที่ปรับปรุง 

1532201  สทัศาสตร์เพื่อการใช ้                              2(1-2) 
                Practical English Phonetics 

1551102  สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 
                Introduction to English Phonetics 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 

1551101 การฟังและพดู 1                                       2(1-2) 
               Listening and Speaking 2 

 ปรับยา้ย จากวิชาเอกบงัคบั
เป็นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1551102 การฟังและพดู 2                                       2(2-0) 
                Listening and Speaking 2 

 ปรับยา้ย จากวิชาเอกบงัคบั
เป็นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1551103  กลวิธีการอ่านอนุเฉท                               2(2-0) 
                Paragraph Reading Strategies 

 ตดัรายวิชาจากโครงสร้าง
หลกัสูตร 

1551104  การเช่ือมโยงองคป์ระกอบใน                 2 (2-0) 
               การอ่าน   
              A Discourse Approach in Reading 

 น าค  าอธิบายรายวิชาไปเพ่ิม
ในรายวิชา การเขียนอนุเฉท 
 

1551105 รูปและการใชภ้าษาองักฤษ                       2(2-0) 
              สมยัใหม ่1  
             Forms and Usage in Modern English1 
 

 
 
1551105   หลกัการใชภ้าษาองักฤษ            3(3-0-6) 
                 Grammar in Use 

 
 
ปรับรหสัวิชาและรวม
ค าอธิบายรายวิชาให้เหลือ
เพียง 1 รายวิชา 1551106 รูปและการใชภ้าษาองักฤษ                       2(2-0) 

               สมยัใหม่2  
             Forms and Usage in Modern English2 
1551107    การเขียนตามรูปแบบ                            2 (1-2) 
                 Controlled and Formulaic Writing 

1553204  การเขียนตามรูปแบบ                3 (2-2-5) 
                Controlled Writing  

ปรับรหสัวิชาและปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้ชดัเจน 

1551108  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                    2(2-0) 
                English for Communication 

 ตดัรายวิชาจากโครงสร้าง
หลกัสูตร 

1551110  การอ่านภาษาองักฤษทัว่ไป                     2(2-0) 
                Reading English for General Purposes 

1551108  หลกัการอ่าน                              3(3-0-6) 
                Reading Strategies 

ปรับรหสัวิชาเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตและปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีเน้ือหา
ครอบคลุม 

1551601  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   3 (3-0) 
                Business Communication in English 1 

 ตดัรายวิชาจากโครงสร้าง
หลกัสูตร 
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1551602  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ2 3(3-0) 
                Business Communication in English 2 

 ตดัรายวิชาจากโครงสร้าง
หลกัสูตร 

1551604  ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม1                 2(2-0) 
               English for Hotel1 

1551410 ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม1    3(3-0-6) 
               English for Hotel1 

ปรับรหสัวิชาและเพ่ิม
จ านวนหน่วยกิต 

1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ1                                  3(3-0) 
               Business English 1 

1551402 ภาษาองักฤษธุรกิจ1                     3(3-0-6) 
               Business English 1 

ปรับรหสัวิชา 

1551606  ภาษาองักฤษธุรกิจ 2                               3 (3-0) 
                 Business English 2 

1552403 ภาษาองักฤษธุรกิจ2                     3(3-0-6) 
                Business English 2 

ปรับรหสัวิชา 

1552102 รูปแบบการเขียนอนุเฉท                           2(1-2) 
               Formal Paragraph Writing 

1552203 การเขียนอนุเฉท                         3 (2-2-5) 
               Paragraph Writing 

ปรับรหสัวิชาเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตและปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีเน้ือหา
ครอบคลุม 

1552103  ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน1                    3(3-0) 
                Mass Media English1 

1553418  ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน        3 (3-0-6) 
                Mass Media English1 

ปรับรหสัวิชา 

1552107  การพดูภาษาองักฤษในท่ีชุมชน               3(3-0) 
               Public Speaking in English 

1553207 การพดูในชุมชน                          3(2-2-5) 
               Public Speaking 

ปรับรหสัวิชา 

1552201  การแปล1                                                 2(1-2) 
                Translation1 

1552201  การแปลขั้นตน้                           3(2-2-5) 
                Fundamental Translation 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชาและ
จ านวนหน่วยกิต 

1552401  ภูมิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรม            2(2-0) 
                ของประเทศเจา้ของภาษาองักฤษ 
                 Socio-cultural Background of  
                English-speaking Countries 

1551302 ภูมิหลงัทางวฒันธรรมของ         3 (3-0-6) 
              ประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ  
                Cultural Backgrounds of English  
                Speaking Countries 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา 
ค  าอธิบายรายวิชาและ
จ านวนหน่วยกิต 

1552604 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว1                3(3-0) 
               English for Tourism1 

1552413 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว1  3(3-0-6) 
               English for Tourism1 

ปรับรหสัวิชา 

1552605  ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว2               3(3-0) 
               English for Tourism2 

1552414  ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว2 3(3-0-6) 
                English for Tourism2 

ปรับรหสัวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้มีเน้ือหาชดัเจน
ครอบคลุมข้ึน 

1552606  ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว3               3(3-0) 
                English for Tourism3 

 ตดัรายวิชาจากโครงสร้าง
หลกัสูตร 

1552610  ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม2                 3(3-0) 
                English for Hotel 2 

1552411  ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม2   3(3-0-6) 
                English for Hotel 2 

ปรับรหสัวิชา 

1552611  ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม3                 3(3-0) 
                English for Hotel 3 

1554412  ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม3   3(2-2-5) 
                 English for Hotel 3 

ปรับรหสัวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาโดยเพ่ิมเน้ือหา
ภาคปฏิบติั 

1553105  การเขียนเชิงริเร่ิมสร้างสรรค ์                  2(1-2) 
                Creative Writing 

1554205   การเขียนเชิงริเร่ิมสร้างสรรค ์    3(2-2-5) 
                 Creative Writing 

ปรับรหสัวิชา 

1553401  ไทยศึกษา                                                3(3-0) 
                 Thai Studies 

 ตดัรายวิชาจากโครงสร้าง
หลกัสูตร 

1553601  ภาษาองักฤษส าหรับงาน                          3(3-0) 
               เลขานุการและส านกังาน1   
               English for Secretary and Office Management1 

1552416  ภาษาองักฤษส าหรับ                   3(3-0-6) 
                บุคลากรส านกังาน  
                English for Office Personnel 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ทนัสมยั 
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1553801   การเตรียมฝึกประสบการณ์                      2(90) 
                 วิชาชีพภาษาองักฤษ3      
                  Preparation for Professional Experience in  
                  Business English 3 

1552208  การเตรียมฝึกประสบการณ์             2(90) 
                วิชาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ  
                 Preparation for Professional Internship   
                 in Business English  

ปรับรหสัวิชา 

1553803  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   5(450) 
                ภาษาองักฤษธุรกิจ3    
                Field Experience in Business English 3 

1554209  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         5(450) 
                ภาษาองักฤษธุรกิจ   
                 Professional Internship in Business                        
                 English 

ปรับรหสัวิชา 

1554201  การแปล2                                                 2(2-0) 
                Translation 2 

1552202 การแปลขั้นสูง                             3(2-2-5) 
               Advanced Translation 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาโดยเพ่ิม
เน้ือหาภาคปฏิบติั 

1554901  การศึกษาเอกเทศ                                     3(250) 
                Independent Studies 

1554408  การศึกษาอิสระ                          3(2-2-5) 
                Independent Study 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้ชดัเจน
ข้ึน 

 1552103 ภาษาศาสตร์เพ่ือการธุรกิจเบ้ืองตน้(3-0-6) 
              Introduction to Linguistics  for  Business 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1552104 ระบบไวยากรณ์ภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 
 Introduction to English Syntax  

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1552303 การส่ือสารขา้มวฒันธรรม       3(3-0-6) 
 Cross - Cultural Communication 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1552402 การอ่านทางธุรกิจ              3(3-0-6) 
 Business Reading 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553107 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Conversation 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553206 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์     3(3-0-6) 
 Critical Reading 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553301 วรรณคดีเบ้ืองตน้              3(3-0-6) 
 Introduction to English Literature 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553304 ร้อยแกว้ภาษาองักฤษ              3(3-0-6) 
 English Prose 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553305 ร้อยกรองภาษาองักฤษ              3(3-0-6) 
 English Poetry 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553401 การแปลธุรกิจ              3(2-2-5) 
 Business Translation 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553405 การจดบนัทึกและการยอ่ความ 3(2-2-5) 
 Note-taking and Summarizing 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553406การเขียนรายงานและการน าเสนอ3(2-2-5) 
             Report Writing and Presentation 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1553415 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
 English for Airline Business 
 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 
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 1553417 ภาษาองักฤษเพ่ืองานมคัคุเทศก3์(3-0-6) 
 English for Tourist Guide 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1554306 นวนิยาย               3(3-0-6) 
 English Novel 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1554407 ระเบียบวิธีวิจยัดา้นภาษา          3(2-2-5) 
                  และการส่ือสาร  
 Research Methods in Language  
                 and Communication 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 1554409 ส่ือประสมเพื่อการน าเสนอ      3(2-2-5)   
                  Multimedia for Presentation 

ขอเปิดรายวิชาใหม่ 

 
 


