หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ
Bachelor of Arts Program in Business English

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts
ศศ.บ.
B.A.

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งสร้าง
บัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในสายงานธุ รกิจ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ทั้งด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ และสอดคล้อง กับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไป ในวิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
ทางด้านธุ รกิจ โดยสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ
ธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมในระดับที่สูงขึ้น
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในงานธุ รกิจ
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสานึ กในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ มุ่งพัฒนาองค์กร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษา ที่ 1 ปี การศึกษา 2550
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6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มี คุณ สมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร เรื่ องการรั บ
นักศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
8.2 การคิดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหา จานวน 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองจานวน 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 รายวิชาฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี 4 ปี มี ระยะเวลาศึ ก ษา ไม่ น้อยหว่า 3 ปี การศึ ก ษา และไม่ เกิ น 8 ปี
การศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
10.3 การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ ข้อ 10.1 และ 10.2 ให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
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11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
12. อาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ตาแหน่ ง
ผลงานทางวิชาการ
ทางวิชาการ
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ เอกสารประกอบการสอน
ระดับ 7
- วิชาภาษาอังกฤษเพือ่
การท่องเที่ยว 1
- วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว 2

1

นายสวัสดิ์ จันทร

2

นางสาววันเพ็ญ บุญมา

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์
ระดับ 7

3

นางวรรณภา พรหมเจียม

กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์
ระดับ 7

4

นายกมลวัฒน์ ภูวชิ ิต

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์
ระดับ 6

เอกสารประกอบการสอน
- วิชาการเรี ยนภาษา
ด้วยการแสดง
- วิชาภาษาอังกฤษใน
สื่ อมวลชน
- วิชาการแปล1
เอกสารประกอบการสอน
- วิชาภาษาอังกฤษ
ธุ รกิจ 1
- วิชาภาษาอังกฤษ
ธุ รกิจ 2
- วิชาวากยสัมพันธ์
อังกฤษ 1
เอกสารประกอบการสอน
- วิชาภาษาศาสตร์
เบื้องต้น
- วิชาสัทศาสตร์

4
ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

5

นายประดิษฐ์ นารี รักษ์

6

นางอิฏฐารมณ์ มิตสุ วรรณ
สิ งหรา

คุณวุฒิและสาขาวิชา
M.A. (English
Literature) Madra
Christian Colloge,
India
กาลังศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก สาขา
วรรณคดี
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ตาแหน่ ง
ผลงานทางวิชาการ
ทางวิชาการ
อาจารย์ เอกสารประกอบการสอน
ระดับ 5
- วิชาวรรณคดี
เบื้องต้น
- วิชาวรรณคดี
สาหรับเด็ก
- วิชาร้อยกรอง

อาจารย์ เอกสารประกอบการสอน
ประจาตาม
- วิชาภาษาอังกฤษ
สัญญาจ้าง
เพื่อการสื่ อสาร
ทางธุ รกิจ 1
- วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรม 4
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13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ที่คาดว่าจะรับและจบในแต่ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี การศึกษา
ชั้นปี ที่
2550 2551 2552 2553 2554
1
80
80
80
80
80
2
80
80
80
80
3
80
80
80
4
80
80
80 160 240 320 320
รวม
80
80
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
14. อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
14.1 อาคาร สถานที่
14.1.1 อาคาร สถานทีเ่ รียน
1) อาคารเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2) อาคารเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษา
แม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3) ศูนย์ภาษา อาคาร 4 ชั้น 3
14.2 อุปกรณ์ การสอน
14.2.1 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับที่
รายการ
จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว จานวนทีม่ ีการเพิม่
1
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
55 เครื่ อง
2
เครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3
เครื่ องรับโทรทัศน์
4 เครื่ อง
4
เครื่ องเล่นวีดีทศั น์
4 เครื่ อง
5
เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
10 เครื่ อง
6
เครื่ องฉายทึบแสง
5 เครื่ อง
7
จอรับภาพ
15 จอ
1 จอ
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15. ห้ องสมุด
หนังสื อ ตาราเรี ยน วารสาร และเอกสารอื่น ที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประเภท
จน. ชื่อเรื่อง
จน. เล่ม
จน. ชื่อเรื่อง
จน. เล่ม
หนังสื อ
205
651
190
250
วารสาร
2
2
6
6
ซีดี-รอม
30
60
5
10

สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. ฐานข้อมูลสาเร็ จรู ป (CD - ROM) จานวน 35 รายการ
2. ฐานข้อมูลเต็มรู ปแบบ (Full Text)
2.1 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
2.1.1 Springer Link
2.1.2 Net Library
2.2 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
Dissertation Full text จานวน 3,850 รายการ
3. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
3.1 Pro Quest Digital Dissertations
3.2 H.W. Wilson
3.3 ISI Web of Science
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16. งบประมาณ
งบประมาณ : จานวนนักศึกษา x 5,500 บาท (โดยประมาณ)
จานวนนักศึกษา(ปี การศึกษา)
2551
2552
2553
160
240
320

2550
80

หมวดรายจ่ าย
1. ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ
2. ค่าครุ ภณั ฑ์
รวมทั้งสิ้น

2554
320

2550
340,000

ปี งบประมาณ
2551
2552
2553
2554
680,000 1,000,000 1,300,000 1,300,000

100,000
440,000

200,000 320,000 460,000 460,000
880,000 1,320,000 1,760,000 1,760,000

หมายเหตุ
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17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ
ระดับปริ ญญาตรี มีองค์ประกอบหลักสู ตรแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
รายการ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) วิชาภาษาและการสื่ อสาร
2) วิชามนุษยศาสตร์
3) วิชาสังคมศาสตร์
4) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
5) วิชาพลศึกษาและนันทนาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาเอก
1.1 วิชาเอกบังคับ
1.2 วิชาเอกเลือก
2) วิชาวิทยาการจัดการ
3) วิชาปฏิบตั ิการและฝ กประสบการณ
วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รายละเอียดตามภาคผนวก ก

เกณฑ์ สกอ.
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
34 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 94 หน่ วยกิต
72 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

84 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
120-150 หน่ วยกิต

34

6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา
1551102

ไม่ น้อยกว่า 94 หน่ วยกิต

1) วิชาเอก
จานวน
72
หน่ วยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ
33 หน่ วยกิต
รายวิชา
สัทศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Phonetics

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1551105

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
Grammar in Use

3(3-0-6)

1551108

หลักการอ่าน
Reading Strategies

3(3-0-6)

1551302

ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Cultural and Social Backgrounds of English Speaking Countries

1551402

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1

3(3-0-6)

1552201

การแปลขั้นต้น
Fundamental Translation

3(2-2-5)

1552203

การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing

3(2-2-5)

1552403

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2

3(3-0-6)

1553107

การสนทนาภาษาอังกฤษธุ รกิจ
Business Conversation

3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1553301

รายวิชา
วรรณคดีเบื้องต้น
Introduction to English Literature

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

1554407

ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้านภาษาและการสื่ อสาร
Research Methods in Language and Communication

3(2-2-5)

รหัสวิชา
1552103

1552104

1.2 วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
1.2.1 วิชา หลักภาษา
รายวิชา
ภาษาศาสตร์ เพื่อการธุ รกิจเบื้องต้น
Introduction to Linguistics for Business
ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Introduction to English Syntax

น(ท-ป-อ)
(3-0-6)

3(3-0-6)

1.2.2 วิชาทักษะ
รหัสวิชา
1552202

รายวิชา
การแปลขั้นสู ง
Advanced Translation

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1553204

การเขียนตามรู ปแบบ
Controlled Writing

3(2-2-5)

1553206

การอ่านเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์
Critical Reading

3(3-0-6)

1553207

การพูดในชุมชน
Public Speaking

3(2-2-5)

1554205

การเขียนเชิงริ เริ่ มสร้างสรรค์

3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1552303

Creative Writing
1.2.3 วิชาภาษาและวัฒนธรรม
รายวิชา
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross - Cultural Communication

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

1553304

ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
English Prose

3(3-0-6)

1553305

ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
English Poetry

3(3-0-6)

1554306

นวนิยาย
English Novel

3(3-0-6)

1.2.4 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
รหัสวิชา
1551410

รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
English for Hotel 1

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

1552402

การอ่านทางธุ รกิจ
Business Reading

3(3-0-6)

1552413

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
English for Tourism 1

3(3-0-6)

1552416

ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสานักงาน
English for Office Personnel

3(3-0-6)

1553401

การแปลธุ รกิจ
Business Translation

3(2-2-5)

12

รหัสวิชา
1553405

รายวิชา
การจดบันทึกและการย่อความ
Note-taking and Summarizing

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1553406

การเขียนรายงานและการนาเสนอ
Report Writing and Presentation

3(2-2-5)

1552411

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
English for Hotel 2

3(3-0-6)

1553414

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
English for Tourism 2

3(3-0-6)

1553415

ภาษาอังกฤษเพื่อธุ รกิจการบิน
English for Airline Business

3(3-0-6)

1553417

ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์
English for Tourist Guide

3(3-0-6)

1553418

ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน
English in Mass Media

3(3-0-6)

1554408

การศึกษาอิสระ
Independent Study

3(2-2-5)

1554409

สื่ อประสมเพื่อการนาเสนอ
Multimedia for Presentation

3(2-2-5)

1554412

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
English for Hotel 3

3(2-2-5)

13

รหัสวิชา
3503117

2) วิชาวิทยาการจัดการ ให้ เลือกเรียนจานวน 15 หน่ วยกิต
รายวิชา
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

3561101

องค์กรและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0-6)

3561204

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
Introduction to Business Operation

3(3-0-6)

3562304

การวางแผนและการจัดการโครงการ
Project Planning and Management

3(3-0-6)

3562404

การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
Efficiency Development

3(3-0-6)

3563108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development

3(3-0-6)

3563502

ภาวะผูน้ าและการทางานเป็ นทีม
Leadership and Teamwork

3(3-0-6)

3571301

หลักการโรงแรม
Introduction to Hotel Management

3(2-2-5)

3573201

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Tourism Industry

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1552208

1554209

3) วิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 7 หน่ วยกิต
รายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2 (90)
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
Preparation for Professional Internship in Business English
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
Professional Internship in Business English

5 (450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เกินรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยน โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขานี้
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17.4 แผนการศึกษา

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาวิทยาการจัดการ

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาวิทยาการจัดการ

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1551003 ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมฯ
1551102 สัทศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1551105 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
1551402 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
3571301 หลักการโรมแรม
รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1001002 การวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้
เหตุผล
1551004 ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1161003 การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
1551302 ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1551108 หลักการอ่าน
1551410 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3573201 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20
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หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกเลือก

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาวิทยาการจัดการ

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทัว่ ไป
4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
1552201 การแปลขั้นต้น
1552203 การเขียนอนุเฉท
1552413 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
1552403 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
1552208 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
1552402 การอ่านทางธุ รกิจ
1552416 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสานักงาน
3561204 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุ รกิจ
รวม

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(90)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20
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หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาวิชาเลือกเสรี

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1553107 การสนทนาภาษาอังกฤษธุ รกิจ
1553301 วรรณคดีเบื้องต้น
1553204 การเขียนตามรู ปแบบ
1553405 การจดบันทึกและการย่อความ
1553414 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
1553418 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน
*****
********
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(*-*-*)
21

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาวิทยาการจัดการ
เลือกเสรี

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1553206 การอ่านเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์
1553406 การเขียนรายงานและการนาเสนอ
1553411 ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
1553415 ภาษาอังกฤษเพื่อธุ รกิจการบิน
3561101 องค์กรและการจัดการ
****** *******
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(*-*-*)
18

18

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก วิชาเอกเลือก
วิชาวิทยาการจัดการ

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา
วิชาปฏิบตั ิและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
1554407 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้านภาษาและการ
สื่ อสาร
1554205 การเขียนเชิงริ เริ่ มสร้างสรรค์
3503117 จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1554209 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
รวม

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
11

น(ท-ป-อ)
5(450)
5
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17.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
1551102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สั ทศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to English Phonetics
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอวัยวะกาเนิดเสี ยงของมนุษย์ กระบวนการ
กาเนิดเสี ยงและลักษณะต่างๆที่อวัยวะกาเนิดเสี ยงกระทาต่อลมเพื่อให้เกิดเสี ยงทั้งเสี ยงสระ
เสี ยงพยัญชนะ ศึกษาสัญลักษณ์สัทศาสตร์ สากล ศึกษาหน่วยเสี ยงในภาษาอังกฤษ หลักการเน้น
เสี ยงหนัก – เบา การเชื่อมโยงท้ายเสี ยงและทานองเสี ยงในระดับคา วลี และระดับประโยค
ฝึ กปฏิบตั ิการออกเสี ยงภาษาอังกฤษทั้งระดับหน่วยเสี ยง คา วลี และระดับประโยค
ฝึ กการเขียนและการอ่าน สัทสัญลักษณ์
1551105

หลักการใช้ ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Grammar in Use
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ชนิดของคา โครงสร้างวลี
อนุประโยค ประโยคแบบต่างๆ โดยเน้นการฝึ กเขียนและใช้ประโยคชนิดต่างทั้งที่มีโครงสร้าง
อย่างง่ายจนถึงประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้นในบริ บทต่างๆ โดยเน้นความถูกต้องตามกาล
และ ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
1551108

หลักการอ่าน
3(3-0-6)
Reading Strategies
ศึกษาหลักการและกลยุทธ์ในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของผูอ้ ่าน เช่นการอ่านเพื่อหารายละเอียด อ่านเพื่อจับใจความสาคัญ อ่านเพื่อสรุ ปความ โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างของประโยค การเดาความหมายของคาศัพท์

20

รหัสวิชา
1551302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศทีใ่ ช้ ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Cultural Backgrounds of English Speaking Countries
ศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่เช่น
วัฒนธรรมด้านต่างๆ อันได้แก่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ดนตรี อาหาร เป็ นต้น และ
เปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเหล่านั้นกับวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเด็นที่อาจก่อความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้ง่าย
1551402

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางธุ รกิจ โดยเน้นทักษะการสื่ อสารระหว่างองค์กร ศัพท์และ
สานวนทางธุ รกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรื อในองค์กรที่แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้-ภาษา
ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุ รกิจ
1551410

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 1
3(3-0-6)
English for Hotel 1
ศึกษาคาศัพท์ สานวน ประโยคภาษาที่ใช้ในแผนกต่างๆ ของธุ รกิจโรงแรม โดย
เน้นการฝึ กจากบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง เอกสาร และสื่ อต่างๆ
1552103

ภาษาศาสตร์ เพือ่ การธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics for Business
ศึกษาและวิเคราะห์ภาษาอังกฤษในระดับเสี ยง คา และประโยคของผูใ้ ช้
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการทางภาษาศาสตร์ เพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ
1552104

ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Introduction to English Syntax
(Prerequisite: Introduction to Linguistics for Business)
ศึกษาความสัมพันธ์ภายในขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็ นคา วลี
ประโยคตามแนวทางภาษาศาสตร์แบบไวยากรณ์ปริ วรรต มาอธิบายประโยคความรวมและประโยค
ความซ้อนได้
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รหัสวิชา
1552201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การแปลขั้นต้ น
3(2-2-5)
Fundamental Translation
(วิชาบังคับก่อน: หลักการใช้ ภาษาอังกฤษ)
ศึกษาหลักและทฤษฎีการแปล โดยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างทางโครงสร้าง
ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ในระดับประโยค ข้อความสั้นๆ โดยการใช้พจนานุกรม
ฝึ กการแปลตามหลักการที่ได้ศึกษา
1552202

การแปลขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Translation
(วิชาบังคับก่อน: การแปลขั้นต้ น)
ศึกษาการแปลต่อเนื่องจากรายวิชา การแปล 1 ฝึ กแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ในระดับข้อความที่ยากขึ้นและยาวขึ้น จากงานเขียนประเภทต่างๆ
โดยเลือกใช้คา สานวน และประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการที่ได้ศึกษามา
ฝึ กการแปลตามหลักที่ได้ศึกษาโดยเพิ่มระดับความยากของข้อความให้สูงขึ้น
1552203

การเขียนอนุเฉท
3(2-2-5)
Paragraph Writing
(วิชาบังคับก่อน : หลักการใช้ ภาษาอังกฤษ)
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญของอนุ เฉทประเภทต่างๆ เช่น แบบพรรณนา แบบ
บรรยาย แบบอธิบาย แบบเปรี ยบเทียบ แบบโต้แย้ง โดยเน้นความชัดเจนและความถูกต้องในเรื่ อง
ภาษา
ฝึ กเขียนตามหลักการที่ได้ศึกษา
1552208

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Internship in Business English
การจัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านความรู ้ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
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รหัสวิชา
1552303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross-Cultural Communication
การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับกลยุทธ์ และวิธีการนาเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรม
ของสังคมไทยให้สังคมของประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษรับรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ ในขณะ
เดียวกันกับการนาเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ควรทราบของสังคมประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษให้
สังคมไทยรับรู้
1552402

การอ่ านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Reading
ศึกษาลักษณะเฉพาะของงานเขียนทางธุ รกิจที่เป็ นภาษาอังกฤษ รวมทั้งศัพท์
เฉพาะทางธุ รกิจ อ่านงานเขียนทางธุ รกิจในรู ปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
1552403

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
(วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1)
ศึกษาการใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนทาง
ธุ รกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การนาเข้าและการ
ส่ งออก การขนส่ งสิ นค้า การเงิน การธนาคาร การโรงแรม
1552413

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 1
(3-0-6)
English for Tourism 1
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างทางภาษา ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารและการ
ให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
1552416

ภาษาอังกฤษเพือ่ บุคลากรสานักงาน
3(3-0-6)
English for Office Personnel
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้ในงานเลขานุการ
หรื อการจัดการสานักงาน การติดต่อทางธุ รกิจ โดยเน้นภาษาที่ใช้การต้อนรับ การติดต่อทาง
โทรศัพท์ การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจองห้องพัก การเตรี ยมการเดินทาง
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รหัสวิชา
1553107

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English Conversation
ศึกษาหลักการฟัง พูด เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารทางธุ รกิจ
การสนทนาที่ใช้ในสานักงาน เน้นฝึ กการสัมภาษณ์ การเสนอขาย การขอข้อมูลเพิ่ม การเจรจาทาง
ธุ รกิจ การสรุ ปใจความสาคัญ
ฝึ กทักษะฟัง-พูดตามหลักการที่ได้ศึกษา
1553204

การเขียนตามรู ปแบบ
3(2-2-5)
Controlled Writing
ศึกษาการเขียนประเภทต่างๆ การเขียนแบบบรรยาย การเขียนเล่าเรื่ อง การจดบันทึก การเขียนข้อความแสดงความรู ้สึก การกรอกแบบฟอร์ ม จดหมายส่ วนตัว จดหมายสมัครงาน
การเขียนประวัติยอ่ เพื่อสมัครงาน
ฝึ กเขียนตามหลักการที่ศึกษา
1553206

การอ่านเชิงวิเคราะห์ วจิ ารณ์
3(3-0-6)
Critical Reading
ศึกษาการอ่านข้อความต่างๆ โดยเน้นให้สามารถเข้าใจสาร เจตนารมณ์ เจตคติ
ของผูเ้ ขียนและสามารถสรุ ปความ รวมทั้งวิเคราะห์วจิ ารณ์ความคิดและโครงสร้างวิธีการเขียนของ
ผูเ้ ขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1553207

การพูดในชุ มชน
3(2-2-5)
Public Speaking
(วิชาบังคับก่อน: ทักษะการฟังพูด 1-2)
ศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน องค์ประกอบการพูด การวิเคราะห์ผฟู้ ัง การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง
ฝึ กปฏิบตั ิการพูดแบบต่างๆ ในชุมชน
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รหัสวิชา
1553301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วรรณคดีเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to English Literature
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวรรณคดีองั กฤษเพื่อให้เห็นลักษณะเด่นของ
วรรณคดีในแต่ละยุครวมทั้งกวีและนักเขียนที่สาคัญของยุคนั้นๆด้วย อีกทั้งวิเคราะห์อิทธิ พลของ
สังคมในยุคต่างๆ ที่สะท้อนออกมาทางวรรณคดี
1553304

ร้ อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Prose
ศึกษาผลงานร้อยแก้วที่คดั เลือกจากวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กา ประเภทที่ไม่ใช่
นวนิยาย เช่น ความเรี ยง จดหมาย บันทึกรายวัน โดยวิเคราะห์การใช้ภาษา การเรี ยบเรี ยงความคิด
ประเด็นสะท้อนสังคมในแง่มุมต่างๆ
1553305

ร้ อยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Poetry
ศึกษาโคลงประเภทต่างๆ การตีความหมายของโคลง โดยวิเคราะห์จาก
โวหารชนิดต่างๆ เช่น อุปมาอุปไมย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทประพันธ์โคลงนั้น
1553401

การแปลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Translation for Business
(วิชาบังคับก่อน: การแปล 1)
ศึกษาการแปลข้อความทางธุ รกิจประเภทต่างๆ เช่น เอกสารสัญญา คู่มือการใช้
คาแนะนา จากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย โดยเน้นความเหมาะสม
ของรู ปประโยคในการสื่ อความหมาย และความถูกต้องทางไวยากรณ์
ฝึ กการแปลข้อความทางธุ รกิจจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ
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รหัสวิชา
1553405

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การจดบันทึกและการย่อความ
3(2-2-5)
Note-taking and summarizing
(วิชาบังคับก่อน: การเขียนตามรู ปแบบ)
ศึกษาทักษะการจดบันทึกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
ประชุม การบรรยาย การย่อความจากบทความ หนังสื อ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดต่างๆ
ฝึ กการจดบันทึกและการย่อความตามที่ได้ศึกษา
1553406

การเขียนรายงานและการนาเสนอ
3(2-2-5)
Report Writing and Presentation
(วิชาบังคับก่อน: การจดบันทึกและการย่อความ และการสนทนา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศึกษาองค์ประกอบในการเขียนรายงานทางธุ รกิจประเภทต่างๆ และวิธีการ
นาเสนอรายงานที่หลากหลาย
ฝึ กการเขียนและฝึ กนาเสนอรายงาน
1552411

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 2
3(3-0-6)
English for Hotel 2
(วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษเพือ่ การการโรงแรม 1)
ศึกษาการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้คาศัพท์ สานวน ประโยค ในสถานการณ์ที่
ซับซ้อนของธุ รกิจโรงแรม โดยเน้นการทบทวนความรู ้ที่ได้จาก ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 มา
ใช้จนเกิดความคล่องแคล่วเป็ นธรรมชาติ
1552414

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 2
3(3-0-6)
English for Tourism 2
(วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเที่ยว 1)
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสาร ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่างๆ
สาหรับการปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเดินทาง เช่น การดาเนินงานของบริ ษทั
ตัวแทนการท่องเที่ยว การคมนาคมและขนส่ ง โรงแรมที่พกั
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รหัสวิชา
1553415

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Airline Business
ศึกษาศัพท์ สานวนภาษา ที่เกี่ยวกับธุ รกิจการบิน ทั้งงานบริ การภาคพื้นดิน และบน
เที่ยวบิน การสารองที่นงั่ การให้บริ การลูกค้า การลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่ องบิน
1553417

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
English for Tour Guide
ศึกษาศัพท์ สานวน และการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ การให้ขอ้ มูล
แหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นความคล่องแคล่ว ความเหมาะสมและความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษ
1553418

ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน
3(3-0-6)
English in Mass Media
ศึกษาภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ ที่ใช้ในสื่ อมวลชน โดยเน้นการศึกษาภาษาในข่าว
หนังสื อพิมพ์ งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์และปกิณกะ
1554205

การเขียนเชิงริเริ่มสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Writing
ศึกษาการเขียนประเภทต่างๆและนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลและ
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ ขียน โดยเน้นการเขียนแบบร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรื่ องสั้น โคลงกลอน
สั้นๆ บทความ และเรี ยงความ ตามหัวข้อที่สนใจของผูเ้ รี ยน
ฝึ กเขียนตามหลักการที่ได้ศึกษาและตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
1554209

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450)
Professional Internship in Business English
(วิชาบังคับก่อน: การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาอังกฤษธุรกิจ)
จัดประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการทางานให้แก่นกั ศึกษา โดยฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในองค์กรต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ทั้งนี้จะมีการประเมินผลจากหน่วยงาน และจากอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งการเขียนรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน
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1554306

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
นวนิยาย
3(3-0-6)
English Novel
ศึกษานวนิยายสมัยใหม่ของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริ กนั โดยเน้น
องค์ประกอบการเขียนนวนิยาย เช่น แก่นเรื่ อง โครงเรื่ อง ตัวละคร และฉาก และฝึ กวิจารณ์
นวนิยายจากองค์ประกอบต่างๆ
1554407

ระเบียบวิธีวจิ ัยด้ านภาษาและการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Research Methods in Language and Communication
ศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั แบบต่างๆ ในด้านภาษาและการสื่ อสาร ทั้งการวิจยั เชิง
ปริ มาณ และเชิงคุณภาพ โดยเน้นวิธีการออกแบบการวิจยั การสร้างเครื่ องมือ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และศึกษาสถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ฝึ กการเขียนโครงร่ างและรายงานการวิจยั ตามหลักการที่ได้ศึกษาและฝึ กนาเสนอ
รายงานโครงร่ างผ่านสื่ อ
1554408

การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
(วิชาบังคับก่อน: ระเบียบวิธีวจิ ัยด้ านภาษาและการสื่ อสาร)
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ภาษาด้านต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง การ
พูด การแปล หรื อภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หัวข้อและขอบเขตการศึกษาขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน โดยอยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผคู ้ วบคุม ทั้งนี้จะต้องนาเสนอโครงร่ าง และศึกษาค้นคว้า
รายละเอียด
นาเสนอผลงานในรู ปแบบรายงานภาษาอังกฤษ ไม่นอ้ ยกว่า 5000 คา
1554409

สื่ อประสมเพือ่ การนาเสนอ
3(2-2-5)
Multimedia for Presentation
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ โดยผ่านสื่ อต่างๆ
ศึกษาเทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ฝึ กปฏิบตั ิการนาเสนอโดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย
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1554412

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 3
3(2-2-5)
English for Hotel 3
(วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษเพือ่ การการโรงแรม 2)
ฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่ใช้ในโรงแรม โดยเน้นงานเฉพาะอย่าง เช่น
ฝ่ ายต้อนรับ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ฝึ กปฏิบตั ิโดยจากสร้างสถานการณ์จาลองและแสดงบทบาทสมมติ หรื อศึกษาดู
งานโรงแรม
3503117

จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม รวมทั้งการ
สร้างจริ ยธรรมในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร (Management Ethics) และจริ ยธรรม
ของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ
3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุ รกิจทัว่ ไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ รกิจ
หลักการบริ หารและหน้าที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้า
ทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย และ
นโยบายที่ต้ งั ไว้
3561204

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคลการบริ หาร
สานักงาน ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุ รกิจประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจน
ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุ รกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ
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3562304

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Management
ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภท
ของแผน ข้อดีและข้อจากัดของการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบตั ิงาน ศึกษาวิธีการจัดทา
โครงการโดยพิจารณาถึงปั จจัยประกอบต่าง ๆ การดาเนินการและการจัดการโครงการ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ การประเมินค่าของโครงการ และการควบคุมโครงการ
3562404

การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
3(3-0-6)
Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและ
การสารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ้ ื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม
การสารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กบั การทางานวัฒนธรรมในการทางาน การตั้ง
เป้ าประสงค์ของชีวิต และการทางานการสารวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิต
อุปสรรคในการทางาน การสร้างความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลในการ
ทางาน
3563108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อภาวะ การเป็ น
ผูน้ าทางธุ รกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุ รกิจ การเข้าร่ วมประชุมและการเสนอความคิดเห็น
ต่อที่ประชุม การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุ รกิจทางด้านร่ างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรม
ในทางศาสนาและจิตให้มีการฝึ กปฏิบตั ิและรู้จกั ทาการวิเคราะห์ และทาการประเมินตนเอง การวาง
แผนพัฒนาตนเองให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทางานอย่างมีความสุ ข
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3563502

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาวะผู้นาและการทางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Teamwork
ศึกษาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับผูน้ าและภาวะผูน้ า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของ
ผูน้ าที่จะมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผูน้ าในการทางานเป็ นทีม การสร้าง
ทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็ นผูน้ าและการทางานเป็ นทีม การสร้าง
ความ ภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปั ญหา และการ
ตัดสิ นใจในการทางานเป็ นทีม
3573201

อุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นกาเนิ ดและพัฒนาการของการท่องเที่ยว
ความหมายและความสาคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการ
ท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การดาเนินงานธุ รกิจท่องเที่ยว ประเภทของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริ การ
ด้านโรงแรม การนาเที่ยว การขนส่ งภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก และสถานที่เริ งรมย์
3571301

หลักการโรงแรม
3(2-2-5)
Introduction to Hotel Management
ศึกษาความเป็ นมาของกิจกรรมโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจัดสายงาน การกาหนดหน้าที่การดาเนิ นงานของแผนกและฝ่ าย
ต่าง ๆ เป็ นต้นว่า ฝ่ ายบริ การส่ วนหน้า ฝ่ ายแม่บา้ น ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายเครื่ องดื่ม แผนกบริ การภายใน
โรงแรม การบริ หารงานบุคคล การติดต่อสัมพันธ์กบั โรงแรมในเครื อและนอกเครื อ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น บริ ษทั นาเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็ นต้น กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้งและ ควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบผูใ้ ช้บริ การของโรงแรม และมารยาทของ
พนักงาน ข้อบกพร่ องและแนวการแก้ไขในการดาเนิ นกิจการโรงแรม
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18.

การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ ได้กาหนดระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร
1.2 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อนให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
1.4 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้นการเรี ยนแบบใฝ่ รู้
1.5 จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
1.6 มีแผนการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
1.7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
1.8 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรและการจัดการเรี ยน
การสอนทุกๆ ปี
2. ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
2.1 โปรแกรมวิชามีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาเอกสาร ตารา แหล่ง
ทรัพยากรการเรี ยนรู้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้นกั ศึกษามี
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทันสมัยทันเหตุการณ์
2.2 จัดให้มีห้องปฏิบตั ิการภาษาเพื่อเสริ มทักษะทางด้านภาษาให้แก่นกั ศึกษา
2.3 จัดให้มีแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องและสัมพันธ์
กับหลักสู ตรและสาขาวิชา
3. ประเด็นการสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา สาหรับทาหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ
ให้คาปรึ กษา เพื่อให้นกั ศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
คุณธรรม จริ ยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสู ตร รวมทั้งสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กาหนด
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3.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่ วมกิจกรรม / โครงการพัฒนา
นักศึกษา
3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกูย้ มื
3.4 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีงานทาระหว่างเรี ยน
3.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสาเร็ จ
การศึกษา
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
4.1 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพัฒนา
หรื อปรับปรุ งหลักสู ตรทุกครั้ง
4.2 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อ
นามาปรับเป้ าหมายการผลิตบัณฑิต
4.3 จัดให้มีการสารวจภาวะการมีงานทาและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี
4.4 มีกระบวนการติดตามผลการใช้บณั ฑิตและนาผลมาปรับปรุ งกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนและการปรับปรุ งหลักสู ตร
19. การพัฒนาหลักสู ตร
19.1 กาหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสู ตรไว้ดงั นี้
1) ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ รี ยน ทุกภาคการศึกษา
2) ประเมินผลการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา
3) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Impact
Evaluation) ภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
4) มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
19.2 กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสู ตรทุก 5 ปี
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีกระบวนการ ดังนี้
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1) มีคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสู ตรที่มาจากผูเ้ กี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชา และ / หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2) มีการสารวจความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อนามาเป็ นกรอบ
ในการพัฒนาหลักสู ตร
3) มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
จากภายนอกเป็ นที่ปรึ กษาในการพัฒนา / ปรับปรุ ง และวิพากษ์หลักสู ตร
4) มีการพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสู ตร ทุก 5 ปี
19.3 กาหนดดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4. ร้อยละของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics) ของอาจารย์
5. ประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้
5.1 กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิและประสบการณ์จริ ง
5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา ต่อจานวน
นักศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ
จานวนนักศึกษา
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาที่มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการ
ดาเนินชี วติ และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดี
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
จุดประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู ้ความเข้าใจเพื่อนร่ วมโลก เพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
2. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการคิ ด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและมี จิ ต ส านึ ก เกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ ดู แ ลและพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อม และตระหนักถึ งความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทกั ษะการศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การคิด
อย่างมีเหตุผล รู ้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้านภาษาและการ
ใช้สารสนเทศในการติดต่อ สื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้ งในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดารง
ตนให้ มี คุ ณ ค่ าต่ อสั งคม มี ค่ านิ ย มที่ พึ งประสงค์ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และความ
รับผิดชอบ มีความซาบซึ้ งในศิลปะและสุ นทรี ยภาพ ตระหนักในการปฏิบตั ิตนตามวิถี
ชีวติ แบบประชาธิปไตย
6. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชี วิต ด้านสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตให้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรี ยนครบทุกกลุ่มวิชาตาม
ข้อกาหนด ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า

9 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย

น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)

1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย

3 (2-2-5)

1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

3 (2-2-5)

1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น

3 (2-2-5)

1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2

2 (2-0-4)

1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1

2 (1-2-3)

1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2

2(1-2-3)

1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ

2 (1-2-3)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

1511002 ความจริ งของชีวิต

2 (2-0-4)

1521001 พุทธศาสน์

2 (2-0-4)

2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4

2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง

2 (2-0-4)

2061001 สังคีตนิยม

2 (2-0-4)
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2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล

2 (2-0-4)

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

2 (2-0-4)

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)

1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์

2 (1-2-3)

1631003 ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์

2 (1-2-3)

1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน

2 (1-2-3)

1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้า

2 (1-2-3)

3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2531001 วิถีไทย

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

2531002 วิถีโลก

2 (2-0-4)

2531003 ครอบครัวและสังคม

2 (2-0-4)

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม

2 (2-0-4)

2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

2 (2-0-4)

3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

2521001 ท้องถิ่นศึกษา

2 (2-0-4)

2551001 การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย

2 (2-0-4)

3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

2 (2-0-4)
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3591001 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน

น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)

4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน

3 (2-2-5)

4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย

3 (2-2-5)

4121004 คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม

3 (2-2-5)

4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

4091002 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

2 (1-2-3)

4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ

2 (1-2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)

4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน

2 (2-0-4)

4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2 (2-0-4)

4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต

2 (2-0-4)

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ

น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)

1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ

2 (1-2-3)

1161003 การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ

2 (1-2-3)

1161004 กีฬาศึกษา

2 (1-2-3)
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1001001

ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
Leadership and Modern Management

2(2-0-4)

ศึกษาความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีโดยทัว่ ไป
ประเภทของผูน้ าในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งภาวะผูน้ าและผูต้ าม
และบทบาทหน้าที่ผตู้ ามที่ดี มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผน
1001002

การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล

2(2-0-4)

Research , Critical Thinking and Reasoning Skills
ศึกษารู ปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนากระบวนการ
คิด การศึกษาค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ หลักการ
องค์ประกอบและเทคนิคในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา การใช้
ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด การประยุกต์ใช้ความคิดในวิชาชีพและชีวติ ประจาวัน
1001003

พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน

2(2-0-4)

Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษย
สัมพันธ์เพื่อการทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์

2(2-0-4)

Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริ ยธรรมต่อ
มนุษย์ เกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยธรรม หลักจริ ยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์
การประยุกต์ใช้หลักจริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่ วนบุคคลและสังคม
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1511002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความจริงของชีวติ
2(2-0-4)
Facts of Life
ศึกษาความจริ งของชีวติ ความหมายของชีวติ การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั และโลก
ยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวติ และสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามหลัก
ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์

2(2-0-4)

Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์
ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม อริ ยสัจ ไตรสิ กขา เป็ นต้น หลักจริ ยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน การรู้จกั ตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนา
สังคม
1541001

ทักษะการรับสารภาษาไทย

3(2-2-5)

Thai Language Comprehension Skill
ศึกษาหลักการการฟัง การอ่าน จากสื่ อและสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
ฝึ กปฏิบตั ิให้ครอบคลุมสารทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและกาหนดให้
อ่านหนังสื อนอกเวลาประกอบ
1541002

ทักษะการส่ งสารภาษาไทย

นาเสนอ

Expression Skill in Thai Language
ศึกษารู ปแบบ และวิธีการส่ งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ โดย
การศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
ฝึ กปฏิบตั ิการพูด-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียน
ทางวิชาการ ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ

รายงาน

3(2-2-5)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1541003

การสื่ อสารเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ

3(2-2-5)

Communication for Specific Purposes
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่ อสารเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ฝึ กปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
1541004

ภาษาและการสื่ อสารเพือ่ ท้องถิ่น

3(3-2-5)

Roles of Language in Local Community Development
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น จาก
วรรณกรรม ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ฝึ กการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
1551001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1

2 (2-0-4)

Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆที่เคยได้เรี ยนมาแล้ว และฝึ กทักษะการสื่ อสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่าง
ถูกต้องและมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ งมากขึ้น

1551002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2

2(2-0-4)

Communicative English 2
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และฝึ กทักษะการเรี ยนภาษาจากแหล่งการเรี ยน
ที่หลากหลาย เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทักษะการสื่ อสาร นาเสนอข้อมูล
ที่จาเป็ นและใช้ได้ในชีวติ จริ ง
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1551003

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1

2(1-2-3)

Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึ กทักษะการฟัง ในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้จบั ใจความหลัก รายละเอียดปลีกย่อย การจดบันทึกย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอ
ความเห็น ข้อมูลที่ได้จากการฟังเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ นรวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของ
เจ้าของภาษา
1551004

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2

2(1-2-3)

Listening – Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
1551005

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ ห้องปฏิบตั ิการ
แนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ ฝึ กพูดในงาน
พิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว เขียนหนังสื อ
ราชการ

1631001

สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้า

2(1-2-3)

Research and Information
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง
เครื่ องมือสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและ
การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1631002

การศึกษาค้ นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์

2(1-2-3)

Research Study and Report Writing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
จากแหล่ง สารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การ
นาเสนอบท นิพนธ์
1631003

ความรู้ พนื้ ฐานทางสารสนเทศศาสตร์

2(1-2-3)

Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั สาขาวิชา
อื่นคุณค่าและความต้องการสารสนเทศในสังคมปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศในการจัดการและรับบริ การสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
1631004

เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน

2(1-2-3)

ทัว่ ๆ
ในการ
ตลอดจน

Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
ไป การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั งานต่าง ๆ ในสถานบริ การสารสนเทศ อุปกรณ์
บันทึกและการสื บค้นข้อมูล การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้องต้น
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ

1631005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า

2(1-2-3)

Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งบริ การสารสนเทศ การสื บค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC
ฐานข้อมูลและบริ การฐานข้อมูล บริ การและการใช้อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นสารสนเทศผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื บค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
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น(ท-ป-อ)

2011001

สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์

2(2-0-4)

Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ ความหมายของสุ นทรี ยภาพและทัศนศิลป์ การรับรู ้ทางการ
มองเห็นมิติในทัศนศิลป์ แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่ วนประกอบความ งาม
ทัศนศิลป์ การจัดภาพของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิ พลที่ทาให้ทศั นศิลป์ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรู ปแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์ ตะวันตกและประเทศไทย คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ ด้านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์ เบื้องต้น
และนาเข้าสู่ ข้ นั ความซาบซึ้ ง ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อนามาซึ่ งประสบการณ์ ของ
ความซาบซึ้ ง ทางสุ นทรี ยภาพ
2051001

สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง

2(2-0-4)

Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ ของความงาม ความหมายของ สุ นทรี ยภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ สากล ความสาคัญ
ของการรับรู ้ ศาสตร์ ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สั งคีตนิยม

2(2-0-4)

Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก คีต
ลักษณ์ที่พบเห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรี ที่
ควรทราบ
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น(ท-ป-อ)

2501002

เศรษฐกิจพอเพียง

2(2-0-4 )

Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โครงการอัน
เนื่องมาจาก พระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับ ตนเอง และชุมชน ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุมชน
2521001

ท้องถิ่นศึกษา

2(2-0-4)

Local Community Study
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถิ่น ความสาคัญและความสัมพันธ์
ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการโดยเน้น
การศึกษาชุมชนท้องถิ่นด้านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ไขและทิศทางใน การ
พัฒนาในอนาคต
2531001

วิถีไทย

2(2-0-4)

Thai Ways of Living
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ โครงสร้าง วิวฒั นาการและพัฒนาการด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปั ญหาสังคมไทย โดย
ศึกษาการพัฒนาโครงการ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ
ปั ญญาชาวบ้านและท้องถิ่น

2531002

วิถีโลก

2(2-0-4 )

Globalized Ways of Living
ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยของวิวฒั นาการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง
การจัด
ระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก
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น(ท-ป-อ)

2531003

ครอบครัวและสั งคม

2(2-0-4 )

Family and Society
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ ลักษณะของครอบครัว จิตวิทยา
ครอบครัว คุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยูข่ องครอบครัว ปั ญหา
ครอบครัว และ แนวทางแก้ไข อิทธิ พลของครอบครัวต่อสังคม
2541001

มนุษย์ ชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม

2(2-0-4)

Human being, Community and Environment
ศึกษาระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทาง
ในการแก้ไข ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในมิติทางสังคม การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยชุมชน ภูมิปัญญาด้าน
สิ่ งแวดล้อม ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู้
2551001

การปกครองส่ วนท้ องถิ่นไทย

2(2-0-4)

Thai Local Administration
ศึกษาโครงสร้าง อานาจหน้าที่และการปกครองของไทย แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและ
การปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตย ประวัติ
พัฒนาการการปกครองส่ วนท้องถิ่นไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบนั และ
แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองท้องถิ่นไทย

2561001

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป

2(2-0-4)

Introduction to Law
ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ ไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่มาของ
กฎหมาย ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมายและความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
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น(ท-ป-อ)

3541001

การเป็ นผู้ประกอบการ

2(2-0-4)

Entrepreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี
การเงิน การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่ วนประสมทางการตลาด การ
วิเคราะห์และเลือก ตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทางการตลาด ตลอดจนการ หา
วิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม
การประเมินตนเองสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591001

เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน

2(2-0-4)

Economy in Everyday Life
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและ
การกาหนดราคาสิ นค้าในตลาด เงินตราและสถาบันการเงิน รู ปแบบการใช้จ่ายของประชาชน
และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน
ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

4001001

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา

2(2-0-4)

Science and Technology for Development
ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
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4001002

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชีวติ ประจาวัน

2(2-0-4)

Science for Everyday Life
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวติ ประจาวัน สมุนไพร ความรู ้พ้ืนฐานทาง พันธุศาสตร์
พลังงานที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เทคโนโลยีการสื่ อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
ชีวติ ประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2(2-0-4)

Conservations of Environments and Natural Resources
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมต่อสังคม ศึกษาสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
ระดับชาติและโลก สถานภาพสิ่ งแวดล้อม ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของ
สิ่ งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การอนุ รักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่าง
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ประสพความสาเร็ จ โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้มในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาของการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4001004

พืชพรรณเพือ่ ชีวติ

2(2-0-4)

Plants For Life
ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนา
พืชพรรณ
1161001

กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชี วติ

2(1-2-3)

Sports and Recreation for Better Living
ศึกษาความสาคัญและความจาเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง
การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1161002

การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ

2(1-2-3)

Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมิน
ผลการออกกาลังกาย
ฝึ กการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือการออกกาลังกาย
การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริ การการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003

การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ

2(1-2-3)

Dance for Health
ศึกษาประวัติของลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาทในการเข้าสังคม
และการ ลีลาศ คุณค่าของการลีลาศที่มีต่อร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ความสัมพันธ์ของการลีลาศที่มีต่อสุ ขภาพ และการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู้จงั หวะดนตรี การควบคุ มร่ างกาย และการเคลื่อนไหวอย่าง
สมดุล การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ

1161004

กีฬาศึกษา

2(1-2-3)

Sports Education
ศึกษาความเป็ นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม บทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม การป้ องกันการ
บาดเจ็บจากการกีฬาและการปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม
ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน การจัดการแข่งขัน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4091001

คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน

2(2-0-4)

Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชนั ระบบเลขฐาน จานวนจริ ง

4091002

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน

2(1-2-3)

Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื้ อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ย หุ ้น
และดัชนีราคา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุ รกิจ การคานวณหาพื้นที่และปริ มาตรใน
การซื้ อขาย
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการคานวณ
4091003

คณิตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ

2(1-2-3)

Mathematics and Decision Making
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความ
น่าจะเป็ นและทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและการตัดสิ นใจ
4121001

ระบบ
คา

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน

3(2-2-5)

Introduction to Information Technology and Computer
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูล และ
เครื อข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมประมวลผล

ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและโปรแกรม
สาหรับการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4121002

คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน

3(2-2-5)

Computer and Computer Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้งานใน
ปัจจุบนั เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นาไปประยุกต์ใช้
งาน
4121003

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ าย

3(2-2-5)

Development of Information System On Network
ศึกษาเครื่ องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานของ
องค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

4121004

คอมพิวเตอร์ และสื่ อประสม

3(2-2-5)

Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่ อประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านสื่ อประสม
อุปกรณ์ ระบบและวิธีการทางสื่ อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิ ก เช่น การตกแต่งภาพ การ
ทาภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจัดทาวีดิทศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ประกอบกับ
ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อประสม ประกอบการใช้งาน
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ภาคผนวก ข
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีขอ้ บังคับว่าด้วยการประเมินผล
การ ศึกษา ในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดาเนินการ
ประเมินผลการ ศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับ อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับเรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใด ในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้น
ไป
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรี ยนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ยนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรี ยนที่ถดั จากภาคเรี ยนที่นกั ศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
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“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นกั ศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จดั ให้มีการเรี ยนการสอน การวัดผลต้อง
ทาตลอดภาคเรี ยนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน
และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรี ยน โดยมีสัดส่ วนคะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคเรี ยนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมิน
ลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็ นรายวิชาให้ผา่ นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมตั ิผลเป็ นอานาจของอธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตรมี ๒ ระบบดังนี้
๖.๑ สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสู ตรกาหนด ให้ประเมินผลการเรี ยน
ในระบบ ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็ น ๘ ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรี ยน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
+
D
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
E
ตก (Fail)
๐.๐
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษา
ได้ระดับคะแนนเป็ น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรี ยนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้
ยกเว้นรายวิชาที่เป็ นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรี ยนใหม่ ในกรณี น้ ี ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็ นครั้งที่สอง
ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พ้นสภาพการเป็ น นักศึกษา
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๖.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสู ตร หรื อสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยน
เพิ่มเติมตาม ข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์
ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน

ผลการเรียน

PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยีย่ ม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรี ยน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรี ยนในกรณี อื่นๆ ที่ไม่มีค่า
ระดับคะแนน
สั ญลักษณ์

ความหมาย และการใช้

Au (Audit)
ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
เพื่อร่ วมฟังโดยไม่นบั หน่วยกิตและมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณี
ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรี ยนเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั เปิ ด ภาคเรี ยน
(๒) นักศึกษาถูกสัง่ ให้พกั การเรี ยนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และได้รับ
อนุมตั ิให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ ยกว่าสองสัปดาห์
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน เพื่อร่ วมฟัง(Audit) โดยไม่นบั หน่วยกิต และผลการศึกษา
วิชานั้นไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ซึ่ งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็ นค่าระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป
(๒) เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษามีสิทธิ สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยนื่ คาร้องขอสอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่ งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นกั ศึกษาคนใด อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องส่ งบันทึกรายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่ งผลการเรี ยนด้วย
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ข้อ ๘. กรณี ที่นกั ศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็ จ
ภายในเวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผสู ้ อนทาการประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว โดยให้
ผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ น”ศูนย์” และในกรณี ที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผสู ้ อนในภาคเรี ยนถัดไป
ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรี ยนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้ตอ้ งได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ ผูส้ อน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
รายวิชาใดที่อาจารย์ผสู้ อน
ไม่รายงานผลการประเมินเป็ นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรี ยนรายวิชานั้นเป็ น
“E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรี ยน
ข้อ ๑๑. กรณี นกั ศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาตามหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรื อหลักสู ตรที่อนุมตั ิโดยสภาการฝึ กหัดครู เข้าศึกษาในหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรื อรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรี ยนครบตาม
หลักสู ตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็ นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วนั ที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) เกิน ๕ ปี
ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรี ยนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็ นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๒.๑ กรณี สอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรี ยนซ้ า ให้นบั รวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๒.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว
หรื อเรี ยน รายวิชาที่เป็ นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสู ตรกาหนดให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
เฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรี ยนจะต้องสอบปลายภาคเรี ยนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรี ยนในรายวิชานั้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด หรื อน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนได้
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ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรี ยน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ สอบเนื่องจากมี
เวลาเข้า ชั้นเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ สอบปลาย
ภาคตามที่กาหนดใน ข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผสู้ อนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็ น “E”
หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผสู ้ อนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่ องจากมีเหตุจาเป็ นอื่น
ที่เป็ นเหตุสุดวิสัยอย่างยิง่ และได้ยนื่ คาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
กรณี น้ ีให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุ ญาตตามความเหมาะสม
และให้อาจารย์ผสู้ อน หรื ออาจารย์ที่เป็ นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรี ยนที่
ถัดไปนั้นได้ และให้บนั ทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่
หลักสู ตรหรื อสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิ่ม
๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๔ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๔ ภาคเรี ยน และมี
สภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี และไม่ต่า
กว่า ๕ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยน
หลักสู ตร ๓ ปี และไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรี ยนปกติ และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๑๖ ภาคเรี ยน
ปกติติดต่อกัน ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๘ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ น
นักศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี
๑๖.๕ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรี ยนและ
มีสภาพเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี กรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ไม่ต่ากว่า ๙ ภาคเรี ยน และมีสภาพ
การเป็ นนักศึกษา ไม่เกิน ๗ ปี ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๓ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๒ ภาคเรี ยน ไม่เกิน
๙ ปี กรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๕ ภาคเรี ยนและไม่เกิน ๑๑ ปี กรณี ที่เรี ยน
หลักสู ตร ๕ ปี
ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาตามเกณฑ์ขอ้ ใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐
เมื่อสิ้ น ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
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(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
ใน ภาคเรี ยนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๓) ลงทะเบียนเรี ยนและเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนดแล้ว
แต่ยงั ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
(๔) มีสภาพเป็ นนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันใน
กรณี เรี ยน หลักสู ตร ๒ ปี ครบ ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๓ ปี และ
ครบ ๑๖ ภาคเรี ยนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี ครบ ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร
๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
(๕) ไม่ผา่ นการประเมินรายในวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ หรื อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อผลการ
ประเมินได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่ มเข้า
เรี ยนกรณี หลักสู ตร ๒ ปี สิ้ นภาคเรี ยนที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี หลักสู ตร ๓ ปี และเมื่อสิ้ น
ภาคเรี ยนที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน กรณี หลักสู ตร ๔ ปี สิ้ นภาคเรี ยนที่ ๘ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี
หลักสู ตร ๕ ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนดแต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ หรื อไม่ผา่ นการประเมินในรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
ข้อ ๑๘ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้จานวนกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว ถ้า
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย
ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริ ต หรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ดงั นี้
๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรี ยนในภาคเรี ยนถัดไป หรื อ
๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรี ยนนั้น หรื อ
๑๙.๓ ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ปริ ญญาตรี หลักสู ตร ๔ ปี และ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรี ยนครบหลักสู ตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผูท้ ี่ได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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สาหรับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และเรี ยนครบตามหลักสู ตร
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง ส่ วนผูท้ ี่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัย
ไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรื อไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลัง
อนุปริ ญญา) จะพิจารณาผลการเรี ยน ในระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับ
หลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน ๖ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติ
สาหรับหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๕ ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสู ตร ๒ ปี
ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสู ตร ๔ ปี และ
ไม่เกิน ๑๗ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๕ ปี
ข้อ ๒๑. การนับกาหนดวันสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน ให้ยดึ ถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็ น
วันสุ ดท้ายของการสอบปลายภาคเรี ยน
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๓. ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูว้ นิ ิ จฉัย
ชี้ขาดในกรณี เกิดปั ญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์ แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2542
กับหลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2549
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19.5 ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชา ในหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2542 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549
หลักสู ตรเดิม
ปรัชญา
ไม่ได้กาหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
สายงานธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อให้มีพ้นื ฐานทัว่ ไปทางด้านธุรกิจ มีความคิดริ เริ่ ม
ในการดาเนินงานและพัฒนาธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการจัดการและ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่สามารถ
นาไปใช้ดาเนินงานได้
4. เพื่อให้มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีทศั นคติที่ดีต่องานธุรกิจ
5. เพื่อให้มีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ
6. เพื่อให้มีจิตสานึกที่ดีต่อการพัฒนาสังคมเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
7. เพื่อให้รู้จกั รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของ
ชาติ มีความสานึกในความเป็ นไทยและตระหนักใน
คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม
โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
9 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549

สาระที่ปรับปรุ ง

มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความรู ้และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในสายงานธุรกิ จ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม

กาหนดใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ทั้งด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตามกาลเทศะ และสอดคล้อง กับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา

เนื้ อหาคงเดิม แต่
ปรับเปลี่ยนการเขียนให้ส้ นั
กระชับขึ้น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไป ใน
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
ทางด้านธุรกิจ โดยสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะงานที่
เกี่ยวกับธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีที่ใช้ในงานธุรกิจ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความ
สานึกในจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ มุ่งพัฒนาองค์กร
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 34 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
8 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
9 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
และนันทนาการ

ปรับปรุ งตามโครงสร้าง
หลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ของสานักงานมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา
และสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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หลักสู ตรเดิม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้ อหา
77 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการ
15 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
7 หน่วยกิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก 72 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเอกเลือก
39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการ
15 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
7 หน่วยกิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หน่วยกิต

หลักสู ตรเดิม
1532201 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
Practical English Phonetics
1551101 การฟังและพูด 1
Listening and Speaking 2
1551102 การฟังและพูด 2
Listening and Speaking 2
1551103 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
Paragraph Reading Strategies
1551104 การเชื่อมโยงองค์ประกอบใน
การอ่าน
A Discourse Approach in Reading
1551105 รู ปและการใช้ภาษาอังกฤษ
สมัยใหม่ 1
Forms and Usage in Modern English1
1551106 รู ปและการใช้ภาษาอังกฤษ
สมัยใหม่2
Forms and Usage in Modern English2
1551107 การเขียนตามรู ปแบบ
Controlled and Formulaic Writing
1551108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1551110 การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
Reading English for General Purposes

สาระที่ปรับปรุ ง

6 หน่วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549
สาระที่ปรับปรุ ง
2(1-2) 1551102 สัทศาสตร์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่ อวิชาทั้ง
Introduction to English Phonetics
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และเพิ่มคาอธิ บายรายวิชา
2(1-2)
ปรับย้าย จากวิชาเอกบังคับ
เป็ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2(2-0)
ปรับย้าย จากวิชาเอกบังคับ
เป็ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2(2-0)
ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร
2 (2-0)
นาคาอธิบายรายวิชาไปเพิ่ม
ในรายวิชา การเขียนอนุเฉท
2(2-0)
1551105 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
Grammar in Use
2(2-0)

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและรวม
คาอธิบายรายวิชาให้เหลือ
เพียง 1 รายวิชา

2 (1-2) 1553204 การเขียนตามรู ปแบบ
Controlled Writing
2(2-0)

3 (2-2-5)

2(2-0)

3(3-0-6)

1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ 3 (3-0)
Business Communication in English 1

1551108 หลักการอ่าน
Reading Strategies

ปรับรหัสวิชาและปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้ชดั เจน
ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร
ปรับรหัสวิชาเพิ่มจานวน
หน่วยกิตและปรับคาอธิ บาย
รายวิชาให้มีเนื้ อหา
ครอบคลุม
ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร
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หลักสู ตรเดิม
1551602 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ2 3(3-0)
Business Communication in English 2
1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1
2(2-0)
English for Hotel1
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
3(3-0)
Business English 1
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0)
Business English 2
1552102 รู ปแบบการเขียนอนุเฉท
2(1-2)
Formal Paragraph Writing

1552103 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน1
Mass Media English1
1552107 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
Public Speaking in English
1552201 การแปล1
Translation1
1552401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Background of
English-speaking Countries
1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1
English for Tourism1
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว2
English for Tourism2
1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว3
English for Tourism3
1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม2
English for Hotel 2
1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม3
English for Hotel 3

3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)

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

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

1553105 การเขียนเชิ งริ เริ่ มสร้างสรรค์
2(1-2)
Creative Writing
1553401 ไทยศึกษา
3(3-0)
Thai Studies
1553601 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
3(3-0)
เลขานุการและสานักงาน1
English for Secretary and Office Management1

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549

สาระที่ปรับปรุ ง
ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร
1551410 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและเพิ่ม
English for Hotel1
จานวนหน่ วยกิต
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
Business English 1
1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2
3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
Business English 2
1552203 การเขียนอนุเฉท
3 (2-2-5) ปรับรหัสวิชาเพิ่มจานวน
Paragraph Writing
หน่วยกิตและปรับคาอธิ บาย
รายวิชาให้มีเนื้ อหา
ครอบคลุม
1553418 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 3 (3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
Mass Media English1
1553207 การพูดในชุมชน
3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา
Public Speaking
1552201 การแปลขั้นต้น
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชาและ
Fundamental Translation
จานวนหน่ วยกิต
1551302 ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
คาอธิบายรายวิชาและ
Cultural Backgrounds of English
จานวนหน่ วยกิต
Speaking Countries
1552413 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1 3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
English for Tourism1
1552414 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว2 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและคาอธิบาย
English for Tourism2
รายวิชาให้มีเนื้ อหาชัดเจน
ครอบคลุมขึ้น
ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร
1552411 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม2 3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
English for Hotel 2
1554412 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม3 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและคาอธิบาย
English for Hotel 3
รายวิชาโดยเพิ่มเนื้ อหา
ภาคปฏิบตั ิ
1554205 การเขียนเชิ งริ เริ่ มสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา
Creative Writing
ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร
1552416 ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
บุคลากรสานักงาน
คาอธิบายรายวิชาให้
English for Office Personnel
ทันสมัย

64
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549
สาระที่ปรับปรุ ง
1553801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
2(90) 1552208 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
2(90)
ปรับรหัสวิชา
วิชาชีพภาษาอังกฤษ3
วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in
Preparation for Professional Internship
Business English 3
in Business English
1553803 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
5(450) 1554209 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
5(450)
ปรับรหัสวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Field Experience in Business English 3
Professional Internship in Business
English
1554201 การแปล2
2(2-0) 1552202 การแปลขั้นสู ง
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
Translation 2
Advanced Translation
คาอธิบายรายวิชาโดยเพิม่
เนื้ อหาภาคปฏิบตั ิ
1554901 การศึกษาเอกเทศ
3(250) 1554408 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
Independent Studies
Independent Study
คาอธิบายรายวิชาให้ชดั เจน
ขึ้น
1552103 ภาษาศาสตร์เพื่อการธุรกิจเบื้องต้น(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Introduction to Linguistics for Business
1552104 ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Introduction to English Syntax
1552303 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Cross - Cultural Communication
1552402 การอ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Business Reading
1553107 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Business Conversation
1553206 การอ่านเชิ งวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Critical Reading
1553301 วรรณคดีเบื้องต้น
3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Introduction to English Literature
1553304 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
English Prose
1553305 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
English Poetry
1553401 การแปลธุรกิจ
3(2-2-5)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Business Translation
1553405 การจดบันทึกและการย่อความ 3(2-2-5)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Note-taking and Summarizing
1553406การเขียนรายงานและการนาเสนอ3(2-2-5)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
Report Writing and Presentation
1553415 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิ จการบิน 3(3-0-6)
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
English for Airline Business
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ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์3(3-0-6)
English for Tourist Guide
นวนิยาย
3(3-0-6)
English Novel
ระเบียบวิธีวิจยั ด้านภาษา
3(2-2-5)
และการสื่ อสาร
Research Methods in Language
and Communication
สื่ อประสมเพื่อการนาเสนอ 3(2-2-5)
Multimedia for Presentation

สาระที่ปรับปรุ ง
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่
ขอเปิ ดรายวิชาใหม่

ขอเปิ ดรายวิชาใหม่

