สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีมติเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563
วันที่ 30 กันยายน 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คานา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทาข้้นตา
ประกาศกระทรวงศ้กษา เรื่องกรอบ าตรฐานคุณวุฒิระดับอุด ศ้กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดเปาห ายในการจัดการศ้กษาของหลักสูตรฯและในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฯ ตลอดจนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหสา ารถผลิตบัณฑิตที่ ีคุณภาพและตรงตา ควา ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ ส า ารถปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ี ค วา ทั น ส ั ย และสอดคลองกั บ ควา ตองการของสั ง ค
ตลาดแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ หลักสูตรฯได้จัดการประชุ ร่ว กับผู เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต
อันประกอบดวย ศิษยเกา และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนศ้กษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังค แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒ นาการศ้กษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และแนวโน
ควา ต้องการของตลาดแรงงาน ซ้่ง ีการปรับปรุงห วดวิชาศ้กษาทั่วไป วิชาแกน และวิชาเฉพาะดาน โดยปรับ
รหั ส วิช า และค าอธิบ ายรายวิช าให ี ควา เห าะส ตลอดจน ี ก ารเพิ่ รายวิช าให ที่ ี ค วา ทั น ส ั ย และ
สอดคล้องกับควา ต้องการของสังค ปจจุบัน อีกทั้ง ุงเนนการปลูกฝงคุณธรร จริยธรร รว ถ้งสงเสริ การเรียน
รูด วยตนเอง ทั้งนี้ ห ลักสู ตรนี้ไดรับการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิ และผู เชี่ยวชาญทางดานหลักสู ตรตลอดจนได
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตา ขอเสนอแนะแลว

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา
คณบดีคณะ นุษยศาสตรและสังค ศาสตร์

สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก (ถ้า ี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ ัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ควา พร้อ ในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ าตรฐาน
8. อาชีพที่สา ารถประกอบได้หลังสาเร็จการศ้กษา
9. ชื่อ–นา สกุล เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศ้กษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ควา เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ควา สั พันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ หาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ควา สาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศ้กษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้า ี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศ้กษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายควา รับผิดชอบ าตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
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1
1
1
1
1
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2
2
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4
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5
6
6
6
8
8
8
9
70
70
72
72
72
77

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบ าตรฐานผลสั ฤทธิ์ของนักศ้กษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศ้กษาตา หลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรีย การสาหรับอาจารย์ให ่
2. การพัฒนาควา รู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับ าตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศ้กษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเ ินผู้เรียน
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเ ินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเ ินหลักสูตรในภาพรว
3. การประเ ินผลการดาเนินงานตา รายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเ ินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์การสอน
ภาคผนวก
ผนวก ก การแก้ไขหลักสูตร
ผนวก ข ข้อบังคับ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการศ้กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ผนวก ค รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ผนวก ง ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผนวก จ รายงานการสอบถา ผู้ใช้บัณฑิตและแบบสอบถา
ผนวก ฉ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรร การดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
ผนวก ช ติที่ประชุ คณะกรร การประจาคณะ

91
91
91
91
100
100
100
101
101
101
101
102
102
103
104
105
105
105
105
105
107

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะ นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัส 25491661110134
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก
-

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
B.A. (Business English)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศ้กษาไทย และนักศ้กษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
1

หน่วยกิต

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 เริ่ ใช้ภาคการศ้กษาที่ 1 ปการศ้กษา 2564
6.3คณะกรร การประจาคณะ นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการประชุ ครั้งที่
1/2563 เ ื่อวันที่ 15 กราค พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรร การสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุ ครั้งที่ 8/2563 เ ื่อ
วันที่ 19 สิงหาค พ.ศ. 2563
6.5 สภา หาวิทยาลัยอนุ ัติหลักสูตรในการประชุ ครั้งที่ 9/2563 เ ื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรจะได้รั บ การเผยแพร่ ว่าเป็ นหลั กสู ต รที่ ีคุณ ภาพและ าตรฐานตา กรอบ าตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุด ศ้กษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศ้กษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1. พนักงานในองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
8.2. พนักงานในหน่วยงานของเอกชน ในสายอาชีพต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น
- พนักงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น พนักงานฝ่ายประชาสั พันธ์
- พนักงานในธุรกิจโรงแร เช่น พนักงานต้อนรับ
- พนักงานต้อนรับในสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ เช่น พนักงานายลูกค้าสั พันธ์
- พนักงานในบริษัทโลจิสติกส์ เช่น พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายนาเข้าและส่งออก
ฝ่ายดูแลลูกค้า
8.3. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

2

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา/สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
เลขประจาตัวประชาชน
วิชาการ
การศึกษา
1. นางอังค์วรา เหลืองนภา
อาจารย์ ดร. ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
2561
310050259XXXX
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ เกล้าธนบุรี
ศศ. . (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
2549
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2545
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรร ธิราช
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2543
หาวิทยาลัยธรร ศาสตร์
2. นายอนันตชัย เอกะ
อาจารย์
M.A. in Education (English)
1995
310220148XXXX
Western Carolina University, USA.
Cert in Hotel Management
1989
Thames Valley, UK.
Cert in Tour Guide
1988
Thammasat University
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2528
หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุ วัน
3. นางสาวจินตจิรา
อาจารย์
ศศ. . (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ)
2551
บุญชูตระกูล
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
572050000XXXX
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2545
หาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสาวนภาศรี สวุรรณโชติ อาจารย์
M.A. (English Education)
2004
312060028XXXX
Hanyang University, South Korea.
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2562
หาวิทยาลัยรา คาแหง
Certificate in English Language Teaching
2014
University of Oxford, UK.
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
2543
จุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลัย
5. นางสาวปทิตตา อัคราธนกุล อาจารย์
ศศ. . (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและ
2549
310080084XXXX
อุตสาหกรร )
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ เกล้าพระนคร
เหนือ
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
2545
หาวิทยาลัยอัสสั ชัญ
3

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ หานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยต้องประสบกับควา ท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเปลี่ยนแปลง
ของบริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั งค โลก อั น เนื่ อ งจากการปฏิ วัติ ดิ จิ ทั ล (Digital Revolution) การเปลี่ ย นแปลงสู่
อุตสาหกรร 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าห ายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ที่ ป ระเทศไทยได้ ให้
สัตยาบัน รว ทั้งผลกระทบของการเป็นประชาค อาเซียน และควา ต้องการกาลังคนที่ ีทักษะในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรฯจ้ง ีควา จาเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อก้าวสู่สังค ในยุคส ัยแห่งศตวรรษที่ 21 ที่
กี ารเปลี่ยนแปลงข้อ ูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ซ้่งต้องการอาศัยควา รู้เท่าทันโลก และน้อ นาเอาศาสตร์พระราชา
“หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” าเป็ นต้นแบบในการพัฒ นาที่ยั่งยืน เพื่ อให้ สา ารถผลิ ตบัณ ฑิตให้ เป็ น
ประชากรที่ ีคุณภาพและสา ารถนาพาประเทศไปสู่ควา ั่นคง ั่งคั่งและยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศ้กษาในยุค Thailand 4.0 เป็นยุคที่ผู้เรียน ีควา สา ารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงข้้น และ
เข้าถ้งได้ง่ายข้้น ส่งผลให้เกิดการนาเทคโนโลยีเหล่านั้น าประยุกต์ใช้และส่งเสริ การเรียนรู้ ีการใช้สื่อและสังค
ออนไลน์ที่ ีวิจารณญาณ ากข้้น สร้าง ูลค่า สร้างนวัตกรร ที่ตอบสนองต่อควา ต้องการของตัวเอง และยังต้อง
ตอบสนองการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษ เพื่ อ ช่ว ยในการเพิ่ ศัก ยภาพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ต่ างประเทศ
ตลอดจนการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียน
อย่างไรก็ตา ในยุคนี้ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังค
สูงวัยอย่างส บูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติด ต่อกับต่างประเทศที่ ีรายได้ปานกลาง รว ทั้งปัญหาด้านคุณธรร
จริยธรร ค่านิย พฤติกรร ของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตา กระแสโลกาภิวัตน์ และการขาดควา ตระหนักถ้ง
ควา สาคัญของการ ีวินัย ควา ซื่อสัตย์สุจริต และการ ีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การศ้กษา และทาให้การศ้กษาเป็นเรื่องที่ ต้อง ากกว่าการเตรีย ควา พร้อ ของคนหรือให้ควา รู้กับคนเท่านั้น
แต่เป็นการเตรีย นุษย์ให้เป็น นุษย์ด้วย กล่าวคือ นอกจากให้ควา รู้แล้ว จะต้องส่งเสริ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียน
ีคุณ ธรร จริย ธรร และค่านิย ที่พ้งประสงค์ เห็ นคุณค่าของตนเอง ีวินัย สา ารถอยู่ร่ว ในสังค ได้อย่าง
เห าะส
สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ซ้่ ง ี ห น้ า ที่ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ี ค วา รู้ ควา สา ารถด้ า น
ภาษาอังกฤษอย่าง ีประสิทธิภาพในบริบทของธุรกิจด้านต่างๆ บนพื้นฐานควา โดดเด่นทางวัฒนธรร และควา
เป็นไทย จ้งต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ ีควา ทันส ัย ให้สอดคล้องกับควา ต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังค
และวัฒนธรร ของโลกยุคให ่
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากควา เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังค ของโลก จาเป็นอย่างยิ่งที่สาขาวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจ หาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศ้กษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตให้ ีคุณ ภาพตา าตรฐานการเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องและเป็นระบบ เพื่อให้บัณฑิต ีคุณธรร จริยธรร ควา รู้ในวิชาชีพธุรกิจ ควา สา ารถในการใช้ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพอย่าง ี ประสิทธิภ าพ ี ควา สุ ขและภาคภู ิใจ เป็ นที่พ้งพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และ ีขีดควา สา ารถในการพัฒนาประเทศไทย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันส ัย เพื่อสร้างบัณฑิตที่ ีควา รู้ ควา สา ารถในการทางานที่
หลากหลาย ีคุณธรร จริยธรร และจรรณยาบรรณวิชาชีพ
12.2.2 ส่งเสริ และสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศ้กษาผลิตงานวิจัยที่ ีคุณภาพ
12.2.3 ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับควา ต้องการของชุ ชนและท้องถิ่น
12.2.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรร ส่งเสริ ภู ิปัญญาท้องถิ่น และวิถีควา เป็นวัง
12.2.5 จัดกิจกรร เพื่อบริการกับสังค ในรูปแบบต่างๆ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
ไ่ี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่
ENB1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)
ENB2207 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ (English for Secretary)
ENB3203 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชนและสื่อดิจิทัล (English for Mass and Digital Media)
13.3 การบริหารจัดการ
ีการประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรกับตัวแทนจากสาขาอื่นในด้านการจัด
ตารางเรียน การจัดผู้สอน และเนื้อหาสาระของรายวิชา การคิดภาระงานเป็นไปตา ระเบีบของ หาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ี
คุณธรร จริยธรร จิตสาน้กที่ดีต่อสังค และ ีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
1.2 ความสาคัญ
จากควา เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังค ของโลก จาเป็นอย่างยิ่งที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุ ร กิ จ หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาต้ อ งวางแผนปรับ ปรุ งและพั ฒ นาการจั ด การศ้ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตให้ ีคุณ ภาพตา าตรฐานการเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องและเป็นระบบ เพื่อให้บัณฑิต ีคุณธรร จริยธรร ควา รู้ในวิชาชีพธุรกิจ ควา สา ารถในการใช้ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพอย่าง ีประสิทธิภ าพ ีควา สุ ขและภาคภู ิใจ เป็นที่พ้งพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และ ีขีดควา สา ารถในการพัฒนาประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ ีคุณลักษณะที่พีงประสงค์ดังนี้
1. ีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
2. ีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
3. ีควา รู้พื้นฐานในหลักการและทฤษฎีทางธุรกิจ
4. ีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และ ีค่านิย ที่ดีในการดาเนินชีวิต การทางาน และการเป็น
พลเ ืองโลก
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันส ัย ติดตา การเปลี่ยนแปลงควา ต้องการ
อยู่เส อ
ของหน่วยงาน องค์กรและสถาน
ประกอบการ
2. แผนพัฒนาทักษะ
1. จัดสอบวัดควา รู้ภาษาอังกฤษให้กับ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
นักศ้กษาชั้นปีที่ 1 เพื่อจัดการอบร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับ
นักศ้กษา
2. จัดอบร และโครงการต่างๆเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศ้กษาแต่ละ
ชั้นปีเพื่อดูพัฒนาการด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศ้กษา
4. นาเทคโนโลยี าใช้เพื่อการพัฒนา
ควา สา ารถในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษและการทางาน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. หลักฐานรายงานการเรียนการสอนรายวิชา
( คอ.3)
2. รายงานการปรับปรุงหลักสูตรเ ื่อครบ 5 ปี
1. ผลการสอบวัดควา รู้
ภาษาอังกฤษของนักศ้กษาก่อนเข้ารับ
การศ้กษา
2. ผลคะแนนสอบ TOEIC ของนักศ้กษา ที่จัด
สอบให้ทุกปี
3. ผลคะแนนสอบ TOEIC ของนักศ้กษาชั้นปี
ที่ 4 ที่จัดสอบโดยศูนย์ ETS
4. ผลประเ ินควา พ้งพอใจของนักศ้กษาที่
เข้าร่ว การอบร และโครงการ

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
3. แผนพัฒนากระบวนการ
1. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ต่อเนื่องผ่านการทาวิจัยและโครงงาน
สาคัญ
และสือ่ เทคโนโลยี
2. เน้นจัดการเรียนการสอนแบบ
Active learning สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ร่ว กันในชั้นเรียนและกระตุ้นให้
นักศ้กษารู้จักคิด วิเคราะห์และ ให้
เหตุผล
3. จัดกิจกรร นอกหลักสูตรที่เน้นการ
เรียนรู้นอกสถานที่ โดยให้ ีโอกาสไปทา
กิจกรร กับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนและชุ ชน เพื่อเพิ่ พูน
ประสบการณ์และนาควา รู้ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังค
4. เชิญผู้ ีควา รู้และ ีประสบการณ์
จากภายนอก าเป็นวิทยากร
4. แผนการพัฒนาคณาจารย์ 1. ส่งเสริ การเข้าร่ว งานสั นา
วิชาการ
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศ้กษาต่อใน
ระดับที่สูงข้้น
3. สนับสนุนให้อาจารย์ได้ทาวิจัย าก
ข้้น
4. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอน
เอกสารคาสอน ตาราและหนังสือที่ใช้
สอนในรายวิชาของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. การ ีส่วนร่ว ของผู้เรียนในการจัดกิจกรร
ทางวิชาการ กิจกรร อื่นๆของคณะ และ
สาขาวิชา

1. จานวนการเข้าร่ว งานสั นาวิชาการ
2. จานวนอาจารย์ที่ศ้กษาต่อ
3. จานวนงานวิจัยที่เพิ่ ข้้น
4. จานวนสื่อการสอน เอกสารคา
สอน ตาราและหนังสือ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศ้กษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศ้กษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศ้กษา ปกติ 1
ภาคการศ้กษา ีระยะเวลาศ้กษาไ ่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ีการจัดการศ้กษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้นอยู่กับการพิจารณาและเป็นไปตา ข้อบังคับ หาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศ้กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ีภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์
โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่ ีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศ้กษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไ่ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาค – เดือนพฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาค – เดือนเ ษายน
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาค – เดือน ิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศ้กษา ัธย ศ้กษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตา ข้อบังคับ หาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศ้กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. คุณส บัติอื่นๆ ตา ประกาศ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. นักศ้กษา ีควา รู้และทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานไ ่เพียงพอ
2. การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ในระดับ หาวิทยาลัย บุคลิกภาพและการ ีปฏิสั พันธ์กับผู้อื่น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดทดสอบควา รู้ภาษาอังกฤษ และจัดโครงการปรับพื้นฐานควา รู้ภาษาอังกฤษ
2. จัดโครงการปฐ นิเทศเพื่อช่วยนักศ้กษาปรับตัวในการอยู่ร่ว กับผู้อื่น และจัดอาจารย์ที่
ปร้กษา เพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านการเรียนและการปรับตัว
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศ้กษาแต่ละปีการศ้กษา
จานวนนักศ้กษา
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
80
80
ชั้นปีที่ 4
80
รว
80
160
240
320
คาดว่าจะจบการศ้กษา
80
8

2568
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
ควา ตองการงบประ าณสาหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในการผลิต
บันฑิต
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียด
รายรับ
2564
2565
2566
2567
2568
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
8,960,000 8,960,000 8,960,000 8,960,000 8,960,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
รวม
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 49,000 บาท

หมาย
เหตุ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
2564
2565
2566
2567
2568
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,418,824 4,595,577 4,779,400 4,970,576 5,169,399
ค่าครุภัณฑ์
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รวม
4,518,824 4,695,577 4,879,400 5,070,576 5,269,399
หมวดเงิน

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตา ข้อบังคับ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศ้กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561 ห วด 3 และ ห วด 7
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หนวยกิตรว ตลอดหลักสูตร ไ นอยกวา 129 หนวยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
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129 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอนห วดวิชาศ้กษาทั่วไป นักศ้กษาจะต้องเรียนในรายวิชาศ้ก ษา
ทั่วไปโดย ีจานวนหน่วยกิตไ ่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1. กลุ่ วิชา นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์ ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. กลุ่ วิชาภาษา ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. กลุ่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. และนักศ้กษาต้องเลือกเรียนอีกไ ่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ วิชาข้างต้น
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
93 หน่วยกิต
1. วิชาแกน
เรียน
18 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
เรียนไ ่น้อยกว่า
69 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
เรียน
18 หนวยกิต
- วิชาเลือก
เรียนไ ่น้อย
51 หนวยกิต
3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา
1). หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสรายวิชาประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัว และตา ตัวเลข 4
หลัก โดย GEN ห ายถ้ง วิชาในห วดวิชาศ้กษาทั่วไป ซ้ง่ ประกอบไปด้วยกลุ่ วิชา นุษยศาสตร์
และสังค ศาสตร์ กลุ่ วิชาภาษา และกลุ่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2). หมวดวิชาเฉพาะด้าน รหัสรายวิชาประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัว และตา ตัวเลข 4
หลัก โดย ENB ห ายถ้ง กลุ่ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และตัวเลข 4 หลัก ีควา ห ายดังนี้
ตัวเลขหลักพัน
ห ายถ้ง
เลขชั้นปของนักศ้กษา
เลข 1
ห ายถ้ง
ชั้นปที่ 1
เลข 2
ห ายถ้ง
ชั้นปที่ 2
เลข 3
ห ายถ้ง
ชั้นปที่ 3
เลข 4
ห ายถ้ง
ชั้นปที่ 4
ตัวเลขหลักรอย
ห ายถ้ง
กลุ วิชา
เลข 0
ห ายถ้ง
กลุ วิชาพื้นฐาน
เลข 1
ห ายถ้ง
กลุ วิชาแกนคณะ
เลข 2-7
ห ายถ้ง
กลุ วิชาเฉพาะ
เลข 8
ห ายถ้ง
กลุ วิชาโครงการ กลุ สั นา
เลข 9
ห ายถ้ง
กลุ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวเลขหลักสิบและหลักหนวย ห ายถ้ง
ลาดับวิชา
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3.1.4 รายวิชา
1). หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไ ่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
GEN0101
GEN0102
GEN0103
GEN0104
GEN0105
GEN0106
GEN0107
GEN0108
GEN0109
GEN0110
GEN0111
GEN0112
GEN0113
GEN0114
GEN0115
GEN0116

ชื่อวิชา
ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
สังค ไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
การพัฒนาตน
Self Development
ควา จริงของชีวิต
Truth of Life
ชีวิตในสังค พหุวัฒนธรร
Life in Multicultural Society
ควา เป็นพลเ ืองดี
Good Citizenship
ควา คิดอันงดงา
Beautiful Thought
ศาสตร์แห่งราชันย์
King’s Philosophy
สาน้กไทย
Thai Consciousness
การสร้างบุคลิกผู้นา
Building Leadership
ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
สีสันวรรณกรร
Color of Literatures
ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
ควา ผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come True
11

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
GEN0201
GEN0202
GEN0203
GEN0204
GEN0205
GEN0206
GEN0207
GEN0208
GEN0209
GEN0210
GEN0211
GEN0212
GEN0213
GEN0214
GEN0215
GEN0216

ชื่อวิชา
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Career
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Career Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
English for Health Care
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation Skills in English
วาทกรร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Discourse English for Communication
ภาษาจีน
Chinese Language
ภาษาพ ่า
Burmese Language
ภาษาเข ร
Khmer Language
ภาษาลาว
Lao Language
ภาษาเวียดนา
Vietnamese Language
ภาษา าเลย์
Malay Language
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น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
GEN0301
GEN0302
GEN0303
GEN0304
GEN0305
GEN0306
GEN0307
GEN0308
GEN0309
GEN0310
GEN0311
GEN0312
GEN0313
GEN0314
GEN0315
GEN0316
GEN0317

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อ
Science and Environments
รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
สุขภาพสาหรับชีวิตยุคให ่
Health Care for New Gen
หัศจรรย์แห่งควา คิด
Miracle of Thought
อินโฟกราฟิก
Info Graphic
ชีวิตกับดิจิทัล
Digital for Life
การส่งเสริ สุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
ธรร ชาติบาบัด
Natural Therapy
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
การเต้น
Dancing
โยคะ
Yoga
ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti-Aging
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
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น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
GEN0318
GEN0319

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

รักปลอดภัย
Safe Sex
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital

3(3-0-6)

4. และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น
2). หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไ ่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน เรียน
ENB1001
การฟังและการพูด
Listening and Speaking
ENB1002
กลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading Strategies
ENB1003
พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
Foundation for Entrepreneur
ENB1004
การจัดการองค์การและการบริหารทรัพยากร นุษย์
Organization and Human Resource Management
ENB1005
เศรษฐศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
Economics for Business
ENB2001
การเขียนตา รูปแบบ
Organizational Patterns for Writing
2.2 วิชาเฉพาะ เรียนไ ่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาบังคับ เรียน
ENB1201
โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
Basic Grammatical Structure
ENB1202
โครงสร้างไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
Grammatical Structure in Business Context
ENB1203
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ENB1204
การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Speaking
ENB1205
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Reading
ENB2201
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Writing
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93 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
69 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2.2 วิชาเลือก เรียนไ ่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENB2202
ภาษาอังกฤษสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ
English for SMEs
ENB2203
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
English for International Trade and Investment
ENB2204
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร และที่พัก
English for Hotel and Accommodation
ENB2205
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสากรร การท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
ENB2206
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
ENB2207
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
English for Secretary
ENB2208
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร
English for Food Service Establishments
ENB3201
การอ่านบทควา เชิงวิชาการ
Reading Academic Articles
ENB3202
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา
English for Marketing and Advertising
ENB3203
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชนและสื่อดิจิทัล
English for Mass and Digital Media
ENB3204
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสั พันธ์
English for Public Relations
ENB3205
ภาษาอังกฤษเพื่อการพากย์ทัวร์และการนาช พิพิธภัณฑ์
English for Guided Tours and Museums
ENB3206
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
English for Logistics and Supply Chain Management
ENB3207
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า
English for Customer Service
ENB3208
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการดูแลสุขภาพ
English for Healthcare Business
ENB3209
ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
English for Sales and Purchasing
ENB3210
ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรค นาค สารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์
English for Telecommunication, Information Technology
and AI
ENB3211
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
Varieties in Contemporary English
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51 หน่วยกิต
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ENB3212
ENB3801
ENB4201
ENB4202
ENB4203
ENB4204
ENB4205
ENB4801
ENB4802
ENB4803

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร นุษย์
English for Human Resource Management and
Development
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดประชุ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การประชุ นานาชาติและการจัดนิทรรศการ
English for MICE
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
English Preparation for TOEIC
การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
การนาเสนอทางธุรกิจและการพูดในที่ชุ ชน
Business Presentation and Public Speaking
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS
English Preparation for TOEFL/IELTS
การศ้กษาค้นคว้าและสร้างองค์ควา รู้
Research and Knowledge Formation
ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง
Personal Development through English Camp
การฝึกอบร ต่างประเทศ
Overseas Training
การศ้กษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
Study Visit in English Speaking Countries

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียน
ENB4901
การเตรีย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business
English
ENB4902
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Professional Experience in Business English

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(250)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(250)
3(90)
3(250)
3(250)
6 หน่วยกิต
1(90)
5(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตร หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไ ่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
าแล้วและต้องไ ่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไ ่นับหน่อยกิตรว ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

รหัสวิชา
ENB1001
ENB1002
ENB1003
ENB1004
ENB1201

รหัสวิชา
ENB1005
ENB1202
ENB1203
ENB1204
ENB1205

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
การฟังและการพูด
Listening and Speaking
กลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading Strategies
พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
Foundation for Entrepreneur
การจัดการองค์การและการบริหารทรัพยากร นุษย์
Organization and Human Resource Management
โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
Basic Grammatical Structure
รวม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
เศรษฐศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
Economics for Business
โครงสร้างไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
Grammatical Structure in Business Context
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Speaking
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Reading
รวม
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น(บ-ป-อ)
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 นก.

น(บ-ป-อ)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 นก.

รหัสวิชา
ENB2001
ENB2202
ENB2203
ENB2204
ENB2205

รหัสวิชา
ENB2201
ENB2206
ENB2207
ENB2208

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนตา รูปแบบ
Organizational Patterns for Writing
ภาษาอังกฤษสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ
English for SMEs
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
English for International Trade and Investment
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร และที่พัก
English for Hotel and Accommodation
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสากรร การท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
English for Secretary
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร
English for Food Service Establishments
รวม
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น(บ-ป-อ)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 นก.

น(บ-ป-อ)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 นก.

รหัสวิชา
ENB3201
ENB3202
ENB3203

รหัสวิชา
ENB3204
ENB3205
ENB3206
ENB3207
ENB3212

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
การอ่านบทควา เชิงวิชาการ
Reading Academic Articles
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา
English for Marketing and Advertising
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชนและสื่อดิจิทัล
English for Mass and Digital Media
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสั พันธ์
English for Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการพากย์ทัวร์และการนาช พิพิธภัณฑ์
English for Guided Tours and Museums
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
English for Logistics and Supply Chain Management
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า
English for Customer Service
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร นุษย์
English for Human Resource Management and
Development
รวม
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น(บ-ป-อ)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 นก.

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 นก.

รหัสวิชา
ENB4201
ENB4202
ENB4203
ENB4205
ENB4901

รหัสวิชา
ENB4902

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
English Preparation for TOEIC
การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
การนาเสนอทางธุรกิจและการพูดในที่ชุ ชน
Business Presentation and Public Speaking
การศ้กษาค้นคว้าและสร้างองค์ควา รู้
Research and Knowledge Formation
การเตรีย ฝึกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business
English
รวม
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Professional Experience in Business English
รวม
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น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(250)
1(90)
13 นก.

น(บ-ป-อ)
5(450)
5 นก.

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
3(3-0-6)
The Royal Court of Suan Sunandha
ประวั ติ ควา เป็ น า ภู ิ ปั ญ ญา และวิ ถี ชี วิ ต ชาววั งสวนสุ นั น ทา อั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
เอกลักษณ์ของ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ควา รัก และควา ผูกพันของนักศ้กษา
History, origin, intellect, way of life of the royal court of Suan Sunandha,
uniqueness and identity of Suan Sunandha Rajbhat University, personality, living one’s life, love,
and ties of the students
GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ควา ห าย ควา ส าคัญ และขอบข่ายของศิล ปะ การสร้างประสบการณ์ รับรู้และ
เข้าใจคุณค่าควา งา ในธรร ชาติ และศิลปกรร ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และวรรณกรร เน้นควา
เข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ
Definition, the importance and scope of fine arts, the creation of
perceptual experience and the insight into the value of beauty in nature and fine arts including
visual, auditory and performing arts with literatures paying an emphasis on the insight into and
the creation of aesthetic appreciation
GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
แนวควา คิ ด พื้ น ฐาน วิ วั ฒ นาการทางสั ง ค เศรษฐกิ จ การเ ื อ งและกฎห าย
ควา สั พันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศ้กษาด้านผลประโยชน์และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้า
เป็นส่วนหน้่งของประชาค โลก การ ีจิตสาน้กและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่ว กันอย่างสันติในฐานะประชาค โลก
Basic concept, social evolution, economy, politics, and law, relation and
roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and the effects of being
a part in global society, the procession of good conscious and attitude towards living together
peacefully as world citizen
GEN0104

การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Self Development
หลักการพื้นฐานของพฤติกรร นุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ควา ภาคภู ิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสั พันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะ
การจัดการอาร ณ์ การป้องกันพฤติกรร เสี่ยงในชีวิต และการดาเนินชีวิตที่ ีคุณค่าอย่าง ีควา สุข
Basic principles of human behaviors, the insight into oneself and others,
the pride of oneself, concept and theories of self-development, process and procedure of selfdevelopment, the creation of interpersonal relationship, skills of emotional quotient management, the
prevention of risking one’s life behavior, and living one’s valuable and happy life
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รหัสวิชา
GEN0105

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
ควา ห าย ควา สาคัญ และหลักการดาเนินชีวิตในทุก ิติ จุด ุ่งห ายและคุณค่าของ
ชีวิตตา แนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญควา แก่ ควา เจ็บ และควา ตาย วิธีแสวงหาควา สุขที่ยั่งยืน การ
ใช้ชีวิตอย่าง ีคุณค่าทางจริยธรร เพื่อการอยู่ร่ว อย่างสันติสุขกับผู้อื่นในสังค
Definition, the importance, and principles of living one’ s life in all
dimensions, goals and value of life based on religious guidelines and philosophical principles,
strategies to encounter adulthood, sickness and death, methods of seeking sustainable happiness,
living one’s life with ethical value for peaceful coexistence in societies
GEN0106

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
ควา ห ายและขอบเขตควา ห ายของสังค พหุวัฒนธรร ควา เข้าใจเกี่ยวกับสังค
การเ ือง เศรษฐกิจ และการศ้กษา ควา หลากหลายทางวัฒนธรร เชื้อชาติ กลุ่ ชน เพศ และชนชั้นทางสังค ใน
การดาเนินชีวิต แนวควา คิดค่านิย เชิงบวกเกี่ยวกับการอยู่ร่ว กันของ นุษย์ และ ีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิต
ร่ว กับผู้อื่นในสังค พหุวัฒนธรร
Definition and scope of the meaning of multicultural society, the insight
into society, politics, economy and education, the diversity of culture, races, social groups,
genders and social status in living one’s life, concept of positive thinking relating to human ’
coexistence with good attitudes of living with others in multicultural society
GEN0107

ความเป็นพลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizenship
ควา ห าย และควา สาคัญของควา เป็นพลเ ือง รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าที่ และ
พัน ธะทางสั งค การ ีจิ ตส าน้ ก คุณ ธรร และจริยธรร การ ีทัศนคติและค่านิย ที่ดีต่อสั งค เน้นการเป็ น
พลเ ืองที่ดีตา หลักประชาธิปไตย สา ารถปฏิบัติตา บรรทัดฐานและขนบธรร เนีย ประเพณีของสังค
Definition and the importance of good citizenship, awareness of rights,
roles, responsibilities and social commitment, acquisition of conscious mind, moral and ethics,
possession of good attitudes about and value of society with an emphasis on being a good
citizen based on democratic principles capable of following the standard and Thai tradition as
well as customs
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รหัสวิชา
GEN0108

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ความคิดอันงดงาม
3(3-0-6)
Beautiful Thought
ควา รู้ ควา เข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
ด้านบวก การฝึกสติเพื่อสร้างควา ั่นคงทางอาร ณ์ การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ควา เครียดและการจัดการกับ
ควา เครีย ด รู้จั กการปรับ ตัวและการเข้าสั งค เน้นทักษะด้านการคิดอย่าง ีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา
Knowledge about and the insight into concepts and empirical practice,
analytical thinking, positive thinking, mind training to create emotional stability, true
understanding of oneself, stress and stress management, awareness of self-adjustment and
socializing with an emphasis on skills of sensible thought and problem solving
GEN0109

ศาสตร์แห่งราชันย์
3(3-0-6)
King’s Philosophy
ปรัช ญาและองค์ควา รู้ของพระราชา ทฤษฎีให ่ เศรษฐกิจพอเพี ยง โครงการอั น
เนื่ อง าจากพระราชดาริ วิถีชีวิตของชุ ชน ภู ิปั ญ ญาท้องถิ่น ส าน้กจิตอาสา การพัฒ นาตนเอง ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
King’s philosophy and sciences, new theory, sustainable economy, the
royal’ s initiative projects, communities ’ way of life, local intellect, pubic mindfulness, selfdevelopment, practical skills for sustainable development
GEN0110

สานึกไทย
3(3-0-6)
Thai Consciousness
ลักษณะทั่ว ไปและวิวัฒ นาการของสั งค ไทย แนวทางการดาเนิน ชีวิตของคนไทย
ตั้งแต่เกิดจนตาย ประเพณี วัฒนธรร ภู ิปัญญา ค่านิย การให้คุณค่า คุณธรร และจริยธรร การเ ือง การ
ปกครอง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของควา เป็นไทย วิถีแห่งควา เป็นไทย และทิศทางการพัฒนาของสังค และ
วัฒนธรร ไทย
General characteristic and evolution of Thai society, way of life of Thai
people from birth to death, customs, culture, local intellect, value, value raising, moral and
ethics, politics, governance, uniqueness and identity of being Thai and direction of the social
and cultural development
GEN0111

การสร้างบุคลิกผู้นา
3(3-0-6)
Building Leadership
ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะหน้าที่พื้นฐาน การควบคุ การตัดสินใจ การ
สื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นา ควา รับผิดชอบต่อสังค การประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาควา เป็นผู้นา
Theories, concept, practical rules, basic characteristic of responsibilities,
controlling, decision making, communication, motivation, leadership, social responsibilities, the
application of various situation for leadership development
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รหัสวิชา
GEN0112

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ปัญญาไทยนอกกรอบ
3(3-0-6)
Outside of the Box Thai Intellect
แนวคิด บทบาท คุณค่า แนวทางการพัฒ นาที่แตกต่างจากเดิ ของปัญญาไทย การ
สร้างสรรค์และต่อยอดปัญญาไทย การประยุกต์แนวคิดปัญญาไทยต่อการดาเนินชีวิตในสังค ยุคให ่และสร้าง
ูลค่าเพิ่ ของปัญญาไทย
Concepts, roles, values, and guidelines on the alternative development
of Thai intellect, the creation and the extension of Thai intellect, the application of Thai
intellect to living one’s life in modern society and adding value to Thai intellect
GEN0113

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Inspiration of Life
ควา สาคัญของกระบวนการคิด พื้นอาร ณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ในการ
ผส ผสานควา หลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศ้กษาจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการดาเนินชีวิต
The importance of thinking process, basic emotion and thought
characteristic, paradigm of the integration of various concepts to thinking process, case studies
from various sciences to create inspiration of life
GEN0114

สีสันวรรณกรรม
3(3-0-6)
Color of Literatures
ควา ห ายและขอบเขตของวรรณกรร วิวัฒ นาการของวรรณกรร ยุ ค ปั จ จุบั น
วิธีการสร้างอาร ณ์ขัน การอ่าน การวิเคราะห์ การตีควา และการวิจารณ์วรรณคดีโลกตะวันออก ตะวันตก และ
ประเทศไทย การตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรร
Definition and scope of literatures, evolution of contemporary
literatures, the creation of humor, reading, analyzing, interpreting, and criticizing east and west
literatures including those in Thailand, the awareness and the perception of the value of
literatures
GEN0115

ภาพยนตร์วิจักษ์
3(3-0-6)
Film Appreciation
ควา รู้ รูป แบบ ประวัติ พัฒ นาการของภาพยนตร์ในโลกตะวันออก ตะวันตก และ
ประเทศไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ทั้งในด้านโครงสร้าง ควา เป็น า ประเภท และรูปแบบ
การนาเสนอ เพื่อพัฒนาควา รู้และควา เข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ช และการประเ ินสุนทรีย์ของภาพยนตร์
Knowledge, forms, history, development of moving pictures in the
eastern and western world including Thailand, elements of film production including structure,
origin, types and presentation forms with the purposes of the development of knowledge and
the insight into moving pictures as film viewers and the evaluation of film appreciation
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รหัสวิชา
GEN0116

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
3(3-0-6)
From Disappointment to a Dream Come True
หลั กการและแนวคิด การรับ ือกับสภาวะปัญ หาในชีวิต การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเ ื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อาร ณ์ และสังค การเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ในเชิงบวก
และเชิงลบ หลักการดาเนินชีวิตเพื่อสร้างสุขในทุก ิติ
Principles and concepts of coping with problems in life, the insight into
oneself, self-adjustment when facing psychological, emotional, and social problems, awareness
of various positive and negative experiences, and principles of living one’s life for the creation
of happiness in all dimensions
GEN0201

การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตา หลักไวยากรณ์
เพื่อการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เห าะส กับกาลเทศะและ ารยาททางสังค
Thai language usage based on grammar for speaking, listening, speaking,
reading and writing for communication and presentation, appropriate Thai usage in variety of
situation and social manners
GEN0202

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Purposes
ภาษาไทยเพื่อการศ้กษาการเรียนรู้ การแสดงควา คิ ดเห็ น เชิงวิช าการ การเขียน
รายงาน และการอ้ า งอิ ง การใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ ู ล จากสื่ อ หลากหลายทั้ งสื่ อ สิ่ งพิ พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการ
Thai language study skills, expressing academic opinions, writing reports
with citing references, information retrieval of printed and electronic materials for academic
presentation
GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Career
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการทางาน การเขียนใบส ัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว
การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันท้ก การเขียนรายงานการประชุ การแนะนาตนเอง และการใช้ภาษาไทย
ในสื่อสังค ออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่สาธารณะและหรือการสื่อสารในกลุ่ ใหญ่
Skills of Thai language usage for future career; completing application
forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, selfintroduction and Thai language usage on social network, oral presentation in public and/ or
mass communication
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รหัสวิชา
GEN0204

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การทักทาย
ทาควา รู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถ้งเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้ง
และทิศทาง การให้คาสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้ คาแนะนา การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง
การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อ ูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิ พ์
English of daily life Communication in various situations; greeting and
getting to know one another, giving description, talking about the past, talking on the phone,
describing places, locations and directions, giving instructions, problem solving, giving advice,
electronic information retrieval; citing references and learning from electronic databases as well
as printed materials
GEN0205

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
การใช้ ภ าษาอังกฤษเพื่ อ การสื่ อสาร การให้ ข้ อ ู ล การสรุป ควา และแสดงควา
คิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกร เพื่อการอ่านและการเขียน
โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อ ูลอิเล็กทรอนิกส์
English for communication, including giving information, writing summary
and expressing opinion; reading strategies; writing in daily life; citing references and using
dictionary for reading and writing via Information system and electronic databases
GEN0206

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการศ้กษาการเรียนรู้ การแสดงควา คิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียน
รายงาน และการอ้ า งอิ ง การใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ ู ล จากสื่ อ หลากหลายทั้ งสื่ อ สิ่ งพิ พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ
English for study skills; giving academic opinions, writing reports with
citing references, electronic information retrieval using a variety of media including printed as
well as electronic materials for academic presentation in various forms
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รหัสวิชา
GEN0207

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Career Development
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การเขียนใบส ัครงาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันท้ก การเขียนรายงานการประชุ การแนะนาตนเอง และการใช้
ภาษาอังกฤษในสื่อสังค ออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่สาธารณะและหรือการสื่อสารในกลุ่ ใหญ่
Skills of English language usage for future career; completing application
forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, selfintroduction and English language usage on social network, oral presentation in public and/or
mass communication
GEN0208

ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Care
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านสุขภาพ ทักษะการอ่านและการสื่อสาร การดูแล
สุขภาพ ควา สา ารถในการสร้างควา เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและเอกสารกากับยา การค้นหาและศ้กษาเพิ่ เติ
เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย การป้องกันโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเองและครอบครัว
Basic English medical terminology relating to health, reading skills and
communication for health care, ability to create the understanding of medicine usage and
medical labels in English, information retrieval and further study of frequently found illnesses
and the prevention of the diseases for the benefit of the individual and the family
GEN0209

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation Skills in English
หลักการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุ ชนโดยคาน้งถ้งกลุ่ เป้าห าย วัตถุประสงค์ในการพูด
การกล่าวแนะนาตนเอง การกล่าวเปิดและกล่าวปิด การเตรีย เค้าโครงเรื่องที่จะพูด การเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่
อาจเกิดข้้นระหว่างการพูด วิธีการสอดแทรกอาร ณ์ขัน และการเลือกหัวข้อที่เห าะส
English Public speaking and presentation skill in the areas of defining
audience, objectives of presentation, self-introduction, dynamic opening and closing,
appropriate transition, organizing and developing ideas, preparing both mentally and physically,
fighting fear, humor techniques, and selecting appropriate topics
GEN0210

วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Discourse English for Communication
ควา สาคัญ และประเภทของการพูด หลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการพูด การเปล่งเสียง
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานจริง และการใช้ชีวิต โดยเน้นการอภิปราย การ
นาเสนอ การกล่าวสุนทรพจน์ และการโต้วาที
The importance and types of speaking, basic principles of speaking,
utterance, listening, speaking, reading and writing practices for the application at work and real
life with an emphasis on discussions, presentation, delivering speech, and debates
27

รหัสวิชา
GEN0211

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Language
การใช้ภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนควา รู้
ควา คิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริงจาลอง เพื่อให้เกิดควา สา ารถทางภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และ/
ีควา เข้าใจด้านสังค ประเพณี และวัฒนธรร
Chinese language usage including listening, speaking, reading and writing
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations /simulation to
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom and
culture
GEN0212

ภาษาพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language
การใช้ภาษาพ ่า ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนควา รู้
ควา คิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริงจาลอง เพื่อให้เกิดควา สา ารถทางภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และ/
ีควา เข้าใจด้านสังค ประเพณี และวัฒนธรร
Burmese language usage including listening, speaking, reading and writing
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations /simulation to
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom and
culture
GEN0213

ภาษาเขมร
3(3-0-6)
Khmer Language
การใช้ภาษาเข ร ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนควา รู้
ควา คิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริงจาลอง เพื่อให้เกิดควา สา ารถทางภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และ/
ีควา เข้าใจด้านสังค ประเพณีและวัฒนธรร
Khmer language usage including listening, speaking, reading and writing
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations /simulation to
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom and
culture
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รหัสวิชา
GEN0214

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาลาว
3(3-0-6)
Lao Language
การใช้ภาษาลาว ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนควา รู้
ควา คิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดควา สา ารถทางภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และ
ีควา เข้าใจด้านสังค ประเพณี และวัฒนธรร
Lao language usage including listening, speaking, reading and writing for
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situation/simulation to build
up language competence for daily communication with the insight into social, custom and
culture
GEN0215

ภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language
การใช้ภาษาเวียดนา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ควา รู้ ค วา คิ ด สื่ อ สารเรื่ อ งราวในสถานการณ์ จ ริ ง จ าลอง / เพื่ อ ให้ เกิ ด ควา สา ารถทางภาษาที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และ ีควา เข้าใจด้านสังค ประเพณี และวัฒนธรร
Vietnamese language usage including listening, speaking, reading and
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations /
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into
social, custom and culture
GEN0216

ภาษามาเลย์
3(3-0-6)
Malay Language
การใช้ภ าษา าเลย์ ด้ านการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ยน เพื่ อแลกเปลี่ ย น
ควา รู้ ค วา คิ ด สื่ อ สารเรื่ อ งราวในสถานการณ์ จ ริ ง /จ าลอง เพื่ อ ให้ เกิ ด ควา สา ารถทางภาษาที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และ ีควา เข้าใจด้านสังค ประเพณี และวัฒนธรร
Malay language usage including listening, speaking, reading and writing
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom and
culture
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รหัสวิชา
GEN0301

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
หลั ก การ ควา ส าคั ญ ควา รู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบ
คอ พิวเตอร์ การสื่ อสารข้อ ูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อ ูล ข้อ ูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอ พิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลใน ิติ
ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
Principles, the importance, and fundamental knowledge of information
technology, computer systems, data communications and networking, database management,
big data, internet usage, development of information technology to the digital world,
cybercrime act, application of digital technology in various dimensions, and digital world
revolution
GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Technology for Quality of Life
ควา ห าย ควา สาคัญ ประโยชน์ วิวัฒ นาการ ควา ก้าวหน้า บทบาทการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตา การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ ีผลต่อการดารงชีวิตอย่าง ีคุณภาพ
Definition, the importance, benefits, evolution, progress, roles of the
development of science and technology based on the changing world resulting in living a
quality life
GEN0303

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Science and Environments
การศ้กษาทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรร ของสิ่งแวดล้อ ต่อ นุษย์ และ นุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อ ระบบนิเวศเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรร ชาติ ควา หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ และปัญหา
ลพิษ าตรฐานสิ่งแวดล้อ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อ ให้ ีควา เห าะส ต่อคุณภาพชีวิต
Scientific study relating to the effect of environmental behaviors on
human and human behavior on environment, integrated ecosystem of natural resources,
biological diversity, environmental conservation and pollution problems, environmental
standard with the improvement of environment for suitable quality of life
GEN0304

รู้เท่าทันดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Literacy
การพัฒ นาทั กษะในควา เข้าใจดิ จิทัล พฤติกรร สารสนเทศ นุษ ยศาสตร์ดิจิทั ล
ทักษะดิจิ ทัล ควา ฉลาดทางดิจิทั ล การบู รณาการเทคโนโลยีดิจิทั ล จริยธรร ดิจิทัล การเป็น พลเ ืองดิจิทั ล
สภาพแวดล้อ ดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Development of Digital literacy, Information behavior, Digital Humanities,
Digital skill, Digital Quotient, Integration of digital technology, Digital Ethics, Digital Citizenship,
Digital Environment, Digital media literacy
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รหัสวิชา
GEN0305

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Quality of Life
แนวคิด ทฤษฎี ควา ห ายและควา สาคัญของนันทนาการ ขอบข่ายและประเภท
ของนันทนาการ การออกแบบกิจกรร นันทนาการ การพักผ่อนด้วยกิจกรร นันทนาการ การฝึกจิตเพื่อสุขภาพ
กายและจิต
Concepts, theories, meaning and the importance of recreation, scope
and types of recreation, recreation activity design, relaxation with recreation activities, mind
training for health and soul
GEN0306

สุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Health Care for New Gen
การดูแ ลชี วิตและสุ ขภาพใน ิ ติ การส่ งเสริ การป้ อ งกั น การรัก ษา และการฟื้ น ฟู
ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ควา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจน
นาควา รู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รว กับชีวิตประจาวันได้
Health care in the dimension of health promotion, health protection,
treatment and rehabilitation in terms of life health factors of genders, ages, nutrition, health
risk, including the application of holistic health science in daily life
GEN0307

มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
Miracle of Thought
หลักการแนวคิดธรร ชาติของการคิด กระบวนการคิดของ นุษย์อย่างเป็นระบบ การ
คิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การเชื่อ โยงควา คิด และการผูกเรื่อง การวิเคราะห์ข้อ ูล
และข่าวสาร การใช้เหตุผล และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์
Principles and concepts of nature of thought, human’ s systematic
thinking process, systematic thinking, critical thinking, analytic thinking, the integration of thought
and the story composition, the analysis of data and information with reasons for application in
creative daily life problem solving
GEN0308

อินโฟกราฟิก
3(3-0-6)
Info Graphic
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดข้อ ูล สารสนเทศ หลักการออกแบบ
หลั ก การน าเสนองาน การน าเสนอตั ว ตน ภาพลั ก ษณ์ ขององค์ก ร รว ถ้ งการถ่ ายทอดประสบการณ์ ผ่ านสื่ อ
สารสนเทศ
Thinking process, analysis based on concept of information, principles of
design, presentation of identity, organization images including experience through information
technology
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รหัสวิชา
GEN0309

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ชีวิตกับดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital for Life
ควา รู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้ อันยิ่งใหญ่ ที่ ีต่อ การ
เปลี่ยนสังค ไทยและสังค โลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อกาเนิดสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเครื่อง ืออัฉริยะ
ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรร การบริโภคผ่านเครื่อง ือสื่อสาร กฎห าย
การทาธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังค ออนไลน์ การดารงชีวิตและการปรับตัวของ นุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของดิจิทัลได้อย่าง ีควา สุขและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย
Basic knowledge about digital, roles of digital as mega trends influencing
the changes in Thai and Global societies in variety of forms, the invention of buildings,
equipment and smart devices accompanied by the application of the Internet of Thinks, social
network, consumption behavior via communication devices, law, online or social network
enterprise, living one’s life in and human adjustment to the fast growing digital technology with
happy and secure life in each age group
GEN0310

การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
3(3-0-6)
Sexual Health Promotion
แนวคิดในการดูแลสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศเ ื่อเข้าสู่วัยรุ่นจนถ้งวัย
ผู้สูงอายุ การเตรีย ควา พร้อ ก่อนส รส การ ีเพศสั พันธ์อย่าง ีควา สุขและปลอดภัย การวางแผนครอบครัว
โรคติดต่อทางเพศสั พันธ์ และปัญหาสุขภาพทางเพศ ควา เสี่ยงของคนในวัยต่างๆ ต่อโรคติดเชื้อ ระบบภู ิคุ้ กัน
ของร่างกายต่อโรคติดเชื้อ การป้องการและการดูแลตนเองเบื้องต้น
Concepts of sexual health care, sexual change from teen to elder,
preparation for marriage, happy and safe sex, family planning, sexually transmitted diseases and
sexual problems, risks of infectious diseases to people in various age groups, human’s immune
system to prevent infectious diseases, preliminary prevention and self-care
GEN0311

ธรรมชาติบาบัด
3(3-0-6)
Natural Therapy
ควา รู้เกี่ย วกับธรร ชาติบาบัดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิลปะในการดารงชีวิต
และควา ลับเกี่ยวกับภู ิปัญญาชาวบ้านและส ุนไพร ผลของการศ้กษา เหตุของการเกิดโรค นตราบาบัด ส าธิ
บาบัด อาหาร และการออกกาลังกาย
Knowledge about natural therapy based on medical science, art in living
one’s life and secret of local intellect and herbs, results of the studies relating to causes of
illnesses, mantra therapy, meditation therapy, food and exercising
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รหัสวิชา
GEN0312

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
3(3-0-6)
Financial Literacy
ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรู้เรื่องทางการเงิน
และคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ย วข้องกับ กิจกรร การใช้เงินและธุรกิจในชีวิตประจาวัน การบริห ารการเงินในชีวิตยุกต์
ปั จ จุบั น อย่ างเห าะส หนี้ ครั วเรือน นิ ติกรร และสั ญ ญาต่างๆ ด้วยเครื่อง ืออิเล็ กทรอนิกส์ ห รือโปรแกร
สาเร็จรูปอย่างง่าย
Theories relating to the value of money and financial state, principles
and methods of study concerning finance and mathematic relevant to financial activities and
daily business transaction, suitable financial management in present day; household debts,
various acts and contracts on electronic devices or easy application
GEN0313

การเต้น
3(3-0-6)
Dancing
ทฤษฎี หลั ก การ ควา รู้พื้ น ฐานส าหรั บ การเต้ น ส รรถภาพทางกาย ทั ก ษะการ
เคลื่อนไหวในการเต้น ควา แข็งแรงและควา ยืดหยุ่นของร่างกาย ควา ปลอดภัย การป้องกันการบาดเจ็บและ
การปฐ พยาบาลเบื้องต้น
Theories, principles, fundamental knowledge of dancing, physical
performance, dance movement skills, body ’ s strength and flexibility, security, prevention of
injuries and basic first aid
GEN0314 โยคะ
3(3-0-6)
Yoga
ควา สาคัญและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรีย ควา พร้อ ของร่างกาย การยืด
เหยียดข้อต่อและกล้า เนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้า เนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุ ล หายใจ
การผ่อนคลายอย่างล้กและปลอดภัยในการฝึก
The importance and benefits of yoga practice, body preparation, joint
and muscle stretching, muscle tightening and relaxing techniques, various practices of yoga
figures, breath control, deep and secure relaxing practice
GEN0315

ชีวิตเลิกอ้วน
3(3-0-6)
Never Get Fat Again
ควา รู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการควบคุ
น้าหนักตัว ควา สั พันธ์ระหว่างน้าหนักตัวที่เห าะส กับสุขภาพ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหาร
สาหรับการลดน้าหนัก และการออกกาลังกายเพื่อการควบคุ น้าหนัก
Knowledge about health, roles and impacts of food providing energy
leading to weight control, the correlation between suitable body weight and good health, food
specification of energy and nutrition for weight reduction and exercising for weight control
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รหัสวิชา
GEN0316

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
3(3-0-6)
Science of Anti-Aging
หลั ก การ ควา รู้ เกี่ ย วกั บ ควา งา และสุ ข ภาพที่ ดี บ นพื้ น ฐานของวิ ท ยาศาสตร์
โภชนาการเพื่อควา งา และสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริ ควา งา ควา ฉลาดในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์
Principles, knowledge concerning beauty and good health based on
science, nutrition for beauty and anti-aging, products and beauty modification, tips for wise
product choice
GEN0317

ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
3(3-0-6)
State of the Art of Royal Cuisine
ควา รู้เรื่องอาหาร ควา สั พันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพบนพื้นฐานของ
อาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปัจจุบัน สังค และวัฒนธรร ที่สอดคล้องกับอาหารชาววัง การประเ ิน
ข้อ ูลด้านอาหารและโภชนาการของอาหาร
Knowledge about royal cuisine, correlation between cuisine and healthy
nutrition based on royal cuisine, roles of royal cuisine nowadays, social and culture relating to
royal cuisine, the evaluation of cuisine recipes and nutrition value of royal cuisine
GEN0318

รักปลอดภัย
3(3-0-6)
Safe Sex
ควา รู้ธรร ชาติของเพศ บทบาท ควา เชื่อและวัฒนธรร เกี่ยวกับเพศ พัฒนาการ
ควา เบี่ยงเบน และควา ผิดปกติทางเพศ การป้องกันและปัญหาที่เกี่ยวกับเพศสั พันธ์ การวางแผนครอบครัว
การปรับตัวและการอยู่ร่ว กันอย่างเท่าเทีย กันในสังค ปัจจุบัน
Awareness of nature of sex, roles, beliefs and culture relating to sex,
evolution, deviance, and abnormality of sex, the prevention and problems concerning sexual
intercourse, family planning, self-adjustment and living equally in the present society
GEN0319

ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Digital
แนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ สตาร์ต อั ป โดยเน้ น การ
สร้างสรรค์นวัตกรร ตัวแบบการทาธุรกิจ หลักการบริหารจัดการสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การนานวัตกรร
และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ กฎห ายการประกอบการ และการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการค้า
Concepts, theories and process of being start-up entrepreneurs with an
emphasis on innovative creation, business models, principles of administrative management for
entrepreneurs, the application of innovation and technologies for commercial purposes, laws
relating to business operation and the use of applications for commerce
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB1001 การฟังและการพูด
3(2–2-5)
Listening and Speaking
ทั ก ษะการออกเสี ย งอย่ า งถู ก ต้ อ ง สั ท อั ก ษรภาษาอั ง กฤษ การฟั ง และการพู ด ใน
ชีวิตประจาวัน วัฒนธรร ตะวันตก
Pronunciation skill; English language phonetics; listening and speaking
skills in everyday use; western culture
ENB1002 กลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์
3(3–0-6)
Critical Reading Strategies
กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การหาควา ห ายของคาโดยการเดาจากบริบทและการสร้าง
คา การหาใจควา สาคัญและรายละเอียด หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์
Basic reading strategies; discovering meaning of new words via context
clues and word formation; finding main ideas and details; principles of critical reading
ENB1003 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(3-0–6)
Foundation for Entrepreneur
ลักษณะของธุรกิจและองค์ประกอบสาคัญในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น ลักษณะของ
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบให ่ จริยธรร ของผู้ประกอบการ การเขียน
แผนธุรกิจที่ ีประสิทธิภาพและประสบควา สาเร็จ การบริหารองค์กรส ัยให ่เพื่อการสร้างผลกาไรทางธุรกิจ
Main business characteristics and components in fundamental business
operation; the characteristics of entrepreneurs; analysis on problems and business opportunities
of new entrepreneur; ethics of entrepreneur; writing efficient and successful business plan;
modern organizational management to increase profits
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB1004 การจัดการองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0–6)
Organization and Human Resource Management
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีทางการจัดการ หลักการและกระบวนการจัดการองค์การ
หน้ าที่ ก ารจั ดการองค์ การ การติ ด ต่อ สื่ อ สารภายในองค์ก ร หลั กการและทฤษฎี การบริห ารทรัพ ยากร นุ ษ ย์
ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารทรัพยากร นุษย์ การวางแผนด้านทรัพยากร นุษย์ การพัฒนาทรัพยากร
นุษย์ การบริหารค่าตอบแทน การประเ ินผลการปฏิบัติงาน การธารงรักษาพนักงาน
Basic concepts and theories of the organization; management principles
and processes; functional organization management; organizational communication; principles
and theories of human resource management; procedures and processes in human resource
management; human resource planning; human resource development; compensation
management; job performance appraisal; employee retention
ENB1005 เศรษฐศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
3(3-0–6)
Economics for Business
องค์ควา รู้ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการผลิต การตลาด การเงิน เทคโนโลยี
และกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
Economics knowledge on production management, marketing
management, financial management, technology management and business strategy
management
ENB1201 โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
3(3–0-6)
Basic Grammatical Structure
การทบทวนและการประยุกต์ใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการอ่านและเขียน
ประโยคในบริบททางธุรกิจต่างๆ
Review and application on basic grammatical structures for reading and
writing at sentence level in business contexts
ENB1202 โครงสร้างไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
3(3–0-6)
Grammatical Structure in Business Context
การใช้และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ประโยคที่ซับซ้อน ากข้้น ในบริบทางธุรกิจต่างๆ
Application and analysis on advanced grammatical structures with an
emphasis on reading and writing complex sentences and paragraphs in business contexts
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0-6)
English for Business Communication
ศัพท์และสานวนเฉพาะทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรร ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
เบื้องต้น การแนะนาตนเอง การให้ข้อ ูลบริษัท การขอข้อ ูลและการให้ข้อ ูล การนัดห าย การติดต่อสื่อสารใน
บริบทควา หลากหลายทางวัฒนธรร
Terminology and expressions in business organizations and industries;
basic business communicative skills; self and business introduction; requesting and providing
information; making an appointment; business communication based on intercultural context
ENB1204 การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3–0-6)
Business Speaking
ศัพท์ สานวน และรูปแบบประโยคที่ใช้ในการประชุ การอภิปรายและการนาเสนอ
ควา คิดเห็น เทคนิคในการพูดแบบ ืออาชีพ ารยาทในธุรกิจและควา เป็นพลเ ืองของโลก
Terminology, expressions and sentences used in meetings; discussion
and expressing opinions; professional speaking techniques; business manners and global
citizenship
ENB1205 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3–0-6)
Business Reading
หัวข้อและสาระหลักของเอกสารทางธุรกิจ เทคนิคการอ่านจับใจควา การฝึกทักษะใน
การอ่านบทอ่านทางธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ ประกาศโฆษณา จดห ายอิเล็คทรอนิกส์ บันท้กการ
ประชุ บันท้กข้อควา สานวนที่ใช้ในทางธุรกิจ
Topics and main ideas of business materials; reading techniqes and
reading practice in business related contexts; business documents: advertisements, electronic
letters, meeting agenda, minutes, memorandum; business expressions
ENB2001 การเขียนตามรูปแบบ
3(3-0–6)
Organizational Patterns for Writing
หลักการเขียน การใช้เครื่องห ายวรรคตอน โครงสร้างงานเขียนประเภทต่างๆ รูปแบบ
ภาษาที่ปรากฏในงานเขียนประเภทต่างๆ
Principle of writing; punctuation; organizational patterns of different
kinds of texts; language usage for different patterns of text organization
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB2201 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0–6)
Business Writing
การเขี ย นเอกสารทางธุ ร กิ จ ในรู ป แบบต่ า งๆทั้ ง ที่ เ ป็ น แบบกระดาษและแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จดห ายทางธุรกิจ หนังสือเวียน วาระการประชุ บันท้กการประชุ บันท้กข้อควา จดห ายเชิญ
บัตรเชิญ ป้ายประกาศ
Writing business documents in paper-based and electronic forms:
business letters, circulation letters, agenda, minutes, memos, invitation letters, invitation cards,
notices
ENB2202 ภาษาอังกฤษสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0–6)
English for SMEs
ศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ ในการประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อ ศ้กษาข้อ ูลแนวโน้ เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจให ่ จากสื่อต่างๆ ศ้กษากรณีศ้กษาที่เกี่ยวกับ การเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ
Terminology, expressions and sentences used in small and mediumsized enterprises; study the information and tendency for the new investment from media;
practice the case studies about the small and medium-sized enterprises
ENB2203 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0–6)
English for International Trade and Investment
ศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การทา
ธุรกิจนาเข้า-ส่งออก การสั่งสินค้า การชาระสินค้า เอกสารและขั้นตอนในการทาธุรกิจนาเข้า-ส่งออก พันธะการค้า
เสรี ตลาดหุ้นนานาชาติและการลงทุน
Terminology, expressions and sentences used in international trade and
investment; import-export business; orders; payments; documentations and procedures for
importing-exporting; free-trade protocol; international stocks exchange and investment
ENB2204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและที่พัก
3(3-0–6)
English for Hotel and Accommodation
คาศัพท์ สานวนในธุรกิจโรงแร แผนกจองห้องพัก แผนกต้อนรับ แผนกบริการภายใน
ห้องพัก แผนกแ ่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ เบื้องต้น การแก้ปัญหาในงานบริการ
Terminology and expressions in hotel business: reservations, front office,
housekeeping, food and beverages; troubleshooting in service job
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB2205 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0–6)
English for Tourisim Industry
ควา รู้ เกี่ ย วกับ อุต สาหกรร การท่ อ งเที่ ย ว ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ศั พ ท์
สานวนพื้นฐานในอุตสาหกรร ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ภาคส่วนต่างๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและ
ภาพรว ของอุตสาหกรร การท่องเที่ยว
Overview of the tourism industry, both domestic and international; basic
terminology and expressions used in tourism industry; types and functions of tourism industry;
factors and overall pictures related to tourism industry
ENB2206 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0–6)
English for Airline Business
ธุรกิจ การบิ น ในสหั ส วรรษปัจจุบัน ศัพท์ ส านวนและรูปแบบประโยคเฉพาะที่ใช้ใน
ธุรกิจการบิน การจองบัตรโดยสาร การบริการภาคพื้นดิน ธุรกิจสินค้า ปลอดภาษี การบริการบนเครื่องบิน การ
ประกาศต่างๆ
Airline business in the present millennium; terminology, expressions and
sentences used in airline business: reservation, ground services, duty-free business, in-flight
services, announcements
ENB2207 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
3(3-0–6)
English for Secretary
ศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในงานเลขานุการ หน้าที่และควา รับผิดชอบ
ของเลขานุการ การนัดห าย การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและเขียนบันท้กสั้นๆ
Terminology, expressions and sentence structures used in secretarial
works; duties and responsibilities of a secretary; making appointment; telephoning; reading and
writing memos
ENB2208 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร
3(3-0–6)
English for Food Service Establishments
คาจากัดควา และประเภทของสถานประกอบการอาหาร ศัพท์ สานวนและรูปประโยค
ที่ใช้ในสถานประกอบการ การสารองโต๊ะ การประชุ การจัดเลี้ยง การเสนอราคา การสั่งและกา รรับสั่งอาหาร
การแนะนาและการอธิบายรายละเอียดของอาหาร เครื่องดื่ และการบริการ
Definition and types of food service establishments; terminology,
expressions and sentences used for food service establishments; table reservation; meetings
and banquet; making quotation; ordering and taking order; recommending and describing food,
beverages and services
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB3201 การอ่านบทความเชิงวิชาการ
3(3-0–6)
Reading Academic Articles
ลักษณะของงานเขียนเชิงวิชาการ ศัพท์สานวนภาษาเชิงวิชาการ การฝึกอ่านและเขียน
งานเขียนเชิงวิชาการ การใช้ประโยคที่ ีโครงสร้างซับซ้อน การเขียนเรียงควา และบทควา ขนาดสั้น การจด
บันท้กย่อและการเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
Characteristics of academic texts; academic vocabularies and
expressions; practice reading and writing academic documents; extension of reading and writing
ability to complex sentence structure; composition of short essays and articles; note-taking and
summary writing
ENB3202 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา
3(3-0–6)
English for Marketing and Advertising
ศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการตลาดและการโฆษณา หลักการตลาด
และการโฆษณาเบื้องต้น การเข้าถ้งลูกค้า การวิจัยทางการตลาดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
Terminology, expressions and sentence structures used in marketing and
advertising business; basic principles of marketing and advertising; approaching customers;
market research and marketing strategies
ENB3203 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล
3(3-0–6)
English for Mass and Digital Media
หลั ก การ รู ป แบบและแนวทางในการเขี ย นสื่ อ สิ่ งพิ พ์ และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ค าศั พ ท์ และ
โครงสร้างทางภาษาในหัวเรื่อง สาระหลักและนัยแฝง ภาษาเฉพาะสื่อ สื่อสิ่งพิ พ์และสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริ การขาย
และโฆษณาสินค้า คุณธรร และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Principles, forms and styles of writing for print and digital media; media
terminology and structure in lead, core content and implications; media jargons; print and
digital materials for sale promotion and commercials; mass media ethics and morality
ENB3204 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0–6)
English for Public Relations
ควา รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสั พันธ์ สื่อดั้งเดิ และสื่อให ่ สื่อประชาสั พันธ์
การแปลและการเขียนข่าวประชาสั พันธ์
Introduction to public relations; traditional media and new media; public
relations materials; translating and writing press release
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB3205 ภาษาอังกฤษเพื่อการพากย์ทัวร์และการนาชมพิพิธภัณฑ์
3(3-0–6)
English for Guided Tours and Museums
คาศัพท์ สานวนที่เกี่ยวข้องในการบรรยายทัวร์และการนาช พิพิธภัณฑ์ ข้อควรและไ ่
ควรปฏิบัติในประเทศไทยและต่างประเทศ ลักษณะนิสัยและภู ิหลังของนักท่องเที่ยว
Terminology, expressions and sentences used for guided tours and
museums; do's and don'ts in Thailand and other countries; tourists' nature and background
ENB3206 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0–6)
English for Logistics and Supply Chain Management
หลั กการโลจิ ส ติ กส์ และห่ วงโซ่อุป ทานเบื้ องต้น กิ จกรร หลั กด้านโลจิส ติกส์ การ
ให้บริการโลจิสติกส์ ประเภทของสินค้า ช่องทางการขนส่ง คุณส บัติและลักษณะงานในโลจิสติกส์ ศัพท์เฉพาะ
และสานวนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Basic concepts of logistics and supply chain; logistics activities; logistics
services; types of goods; modes of transportation; person specification and job description in
logistics; terminology and expressions related to logistics and supply chain management
ENB3207 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า
3(3-0–6)
English for Customer Service
ศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการบริการลูกค้า หลักการให้บริการลูกค้า การ
สื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์และช่องทางต่างๆ ศูนย์บริการลูกค้าสั พันธ์ การปฏิสั พันธ์กับลูกค้าในกรณีที่เกิด
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
Terminology, expressions and sentences used in customer services;
principles for customer services; communicating with customer in various situations and
channels; customer service center; dealing with problems and resolutions
ENB3208 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการดูแลสุขภาพ
3(3-0–6)
English for Healthcare Business
ศัพท์ สานวน รูปประโยคที่ใช้ในงานธุรกิจเพื่อการดูแลสุขภาพ ทักษะการสื่อสารทาง
ธุรกิจเพื่อการดูแลสุขภาพตา บริบทควา แตกต่างทางด้านวัฒนธรร การบริหารจัดการศูนย์เพื่อสุขภาพ
Terminology, expressions and sentences used in the healthcare
business; communicative skills for giving multi-cultural services in healthcare business;
healthcare hub management
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รหัสวิชา ชือ่ วิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB3209 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
3(3-0–6)
English for Sales and Purchasing
ศัพ ท์ ส านวนและรูป แบบประโยคที่ ใช้ ในงานขายและงานจั ดซื้ อ หน้ าที่ และควา
รับผิดชอบ การติดต่อระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อในงานแสดงสินค้าต่างๆ การนาเสนอสินค้า การสั่งสินค้า การส่ง
สิน ค้า การเจรจาต่อรองการซื้อการขาย การให้บริการหลังการขาย ขั้นตอนการซื้อขายธุรกิจสื่ อออฟไลน์และ
ออนไลน์ การค้าเสรี
Terminology, expressions and sentences used in sales and purchasing;
job responsibilities; contact between sellers and purchasers in trade fairs; offers; orders;
delivery; negotiations; after sales service; process in selling and buying on off-line and online
business; global free trade
ENB3210 ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรคมนาคม สารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0–6)
English for Telecommunication, Information Technology and AI
ศัพท สานวนและรูปแบบประโยคที่ใชกับงานโทรค นาค และสารสนเทศในยุคดิจิตอล
ควา ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับธุรกิจส ัยให ่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Terminology, expressions and sentences used in telecommunication and
information technology in digital era; advance in technology and modern business; robot and AI
technology
ENB3211 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
3(3-0–6)
Varieties in Contemporary English
ควา แตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาที่เป็นทางการและไ ่เป็นทางการ
ควา หลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศที่ ีภู ิหลังทางวัฒนธรร ที่แตกต่างกัน
Difference between spoken and written English; formal and informal
languages; variation of English language used in countries with different cultural background
ENB3212 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
English for Human Resource Management and Development
ศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล ประกาศรับส ัครงาน ลักษณะงาน
และคุณ ลั กษณะที่ พ้งประสงค์ของอาชี พที่ เกี่ยวข้องกับ งานธุรกิจ การสรรหาและคัดเลื อกบุ คลากร การสร้าง
ควา สั พันธ์กับบุคลากร การสั ภาษณ์งาน การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21
Terminology and expressions related to human resources; job ads; job
description and person specification; recruitment; job interview; employee relations; personal
development for 21st century professionals
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB3801 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ
3(250)
English for MICE
ค าจ ากั ด ควา และประเภทของการจั ด ประชุ การท่ องเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล การ
ประชุ นานาชาติและการจัดนิทรรศการในศตวรรษที่ 21 ศัพท์ ส านวนและรูปแบบประโยคที่สาคัญ สาหรับผู้
ประกอบธุรกิจ ผู้จัดงานและบุ คลากรที่เกี่ยวข้อง งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การขายและการตลาด การ
วางแผน การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
Definition and types of MICE in the 21st century; terminology,
expressions and sentences used for MICE professions: entrepreneurs, organizer and personnel;
trade fair and exhibitions; sales and marketing; planning, service providing and cooperation
ENB4201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
English Preparation for TOEIC
ลักษณะข้อสอบ TOEIC เทคนิคและกลยุทธ์ในการทาข้อสอบ TOEIC
Key features of TOEIC; TOEIC techniques and strategies

3(3-0-6)

ENB4202 การแปลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Translation
หลักการและกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สาหรับเอกสารทางธุรกิจต่างๆ
Principles and strategies of translation from English to Thai and Thai to
English for business documents
ENB4203 การนาเสนอทางธุรกิจและการพูดในที่ชุมชน
3(3-0-6)
Business Presentation and Public Speaking
หลักการและการฝึกฝนการนาเสนอและการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุ ชน เทคนิคการ
นาเสนอ การตระหนักรู้ควา หลากหลายระหว่างวัฒนธรร การพัฒนาทักษะการสื่อสารวัจนภาษาและอวัจภาษา
การด้งควา สนใจผู้ฟังและการใช้สื่อเทคโนโลยี
Presentation and public speaking principles and practices; delivery
techniques; intercultural awareness; verbal and non-verbal communication skill development;
drawing audiences' attention and using technological visual aids
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB4204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS
3(3-0-6)
English Preparation for TOEFL/IELTS
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS (English Preparation for TOEFL/IELTS)
ลักษณะข้อสอบ TOEFL และIELTS เทคนิคและกลยุทธ์ในการทาข้อสอบ TOEFL และIELTS
Key features of TOEFL/IELTS; TOEFL/IELTS techniques and strategies
ENB4205 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
3(250)
Research and Knowledge Formation
หลักการวิจัยเบื้องต้นและการสร้างองค์ควา รู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ
การเขียนบทควา วิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุ ระดับชาติ นานาชาติ หรือในวาราสารวิชาการ
Introduction to research; conducting research related to English in
business contexts; writing research article; presenting research in national, international
conference or publishing in a journal
ENB4801 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง
3(90)
Personal Development through English Camp
การสร้างเจตคติที่ดีกับภาษาอังกฤษ การสร้างควา เชื่อ ั่นและศรัทธาในตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ส ติในระดับต่างๆ การบริหารและการจัดการค่าย
Creating positive attitude towards English; developing self-esteem and
self-confidence; personality development; communication skills in simulated situations at
different levels; camp procedure and management
ENB4802 การฝึกอบรมต่างประเทศ
3(250)
Overseas Training
การฝึ ก อบร ณ ต่ างประเทศ การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการทางธุรกิ จที่ ใช้
ภาษาอังกฤษ การเปรียบเทียบวัฒ นธรร ในองค์กร การบันท้กการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ งานที่ปฏิบัติ การ
ประเ ินผลการปฏิบัติงาน การทารายงานและการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
Overseas training; internship in English-speaking organization; intercultural
comparison; working record; working analysis; working evaluation; writing a report and
presentation
ENB4803 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
3(250)
Study Visit in English Speaking Countries
การเรี ย นร่ ว ในชั้ น เรี ย นใน หาวิท ยาลั ย ต่ างประเทศ โดยเน้ น วิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรร
Sit-in in overseas universities focusing on courses related to Business
English and culture
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB4901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
1(90)
Preparation for Professional Experience in Business English
การเตรีย ควา พร้อ สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเข้าร่ว การสั นาและ
การฝึกอบร การส่งเสริ คุณธรร และจริยธรร ในการประกอบธุรกิจ แนวทางการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การจาลองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for internship through seminars and training programs;
promotion on business ethics and morality; guidelines for selecting a company or organization
for internship; simulated internship
ENB4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450)
Professional Experience in Business English
การฝึกปฏิบัติงาน การบันท้กการปฏิบัติงาน หน้าที่ควา รับผิดชอบ คุณส บัติที่พ้ง
ประสงค์ แนวปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไข การประเ ินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การรายงานและนาเสนอ
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสั นา
Practice in a workplace; working record: job duties, preferred
qualification, working practices, problems and solutions; internship evaluation; training report
and presentation; seminar
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
เลขประจาตัว
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ
ประชาชน
1. นางอังค์วรา
เหลืองนภา
310050259XXXX

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอ เกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2561
ศศ. . (ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ)
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2549
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรร ธิราช
พ.ศ. 2545
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หาวิทยาลัยธรร ศาสตร์
พ.ศ. 2543

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

การวิจัย
1. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา
บุญชูตระกูล, และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา.
2. อังค์วรา เหลืองนภา. (2562). แอพพลิเคชันเพื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจในยุคการศึกษา 4.0 (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
อนันตชัย เอกะ, และนภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่
ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับองค์กรธุรกิจ (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้
12 ช. .
12 ช. .

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางอังค์วรา
เหลืองนภา
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ผลงานทางวิชาการ
1. Lieungnapar, A. (2020). Grammatical variation of popular
science. Paper in Proceedings of International Conference
Business Education Social Sciences
Tourism and Technology, March, 128-133.
2. พิจิตรา หงษ์จันทร์, กิตติพันธ์ พงษ์พันธ์, และอังค์วรา เหลืองนภา.
(2563). แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ ือถือเพื่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตา กรอบ าตรฐานคุณวุฒิระดับอุด ศ้กษาแห่งชาติ. การ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11,
มีนาคม, 856-867.
3. กัลยาณี ถนัดค้า, และอังค์วรา เหลืองนภา. (2562). การเล่นเก
คอ พิวเตอร์ออนไลน์กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคาศัพท์.
วารสาร นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2(2), กรกฎาค -ธันวาค , 46-55.
4. จุฑา ณี วีระพลากร, และอังค์วรา เหลืองนภา. (2562). การวิเคราะห์
คาศัพท์ในข้อสอบคณะกรร การข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). การประชุม
วิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์"
ครั้งที่ 3, พฤศจิกายน, 1168-1179.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางอังค์วรา
เหลืองนภา
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

5. รฐนนท์ บุพลับ, และอังค์วรา เหลืองนภา. (2562). การวิเคราะห์
รูปแบบของอัตถภาคที่ปรากฏในบทคัดย่อของนักศ้กษาระดับปริญญาตรี
และผู้วิจัยที่จบการศ้กษาระดับปริญญาตรี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3,
พฤศจิกายน, 1115-1125.
6. Promprasert, P. & Lieungnapar, A. (2019). Part of Speech
(POS) Analysis in the Toeic Tests. Paper in Proceedings of the
IRES- International Conference on Recent Developments in
Social Science and Business Management (ICRDSSBM), May,
55-58.
7. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Kunnu, W.
(2019). The Study of Problems during Internship Program of
Business English Undergraduates and their Suggestions. Paper
in Proceedings of the ICBTS 2019-2020 International
Academic Multidiscipline Research Conferences, December,
42-47.
8. Akkarathanakul, P., & Lieungnapar, A. (2019). Mobile
Applications for the Use of English at Works. Journal of
Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), July, 24(7), 21-25.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางอังค์วรา
เหลืองนภา
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

9. Akkarathanakul, P., Lieungnapar, A., Bunchutrakun, C.,
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Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 10-13.
10. Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2018). The
Effect of Exploring a Target Needs on Decision Making on the
Job Training of Business English Students. International
Journal of Management and Applied Science (IJMAS), April,
4(4), 49-52.
11. Pojanapunya, P., & Lieungnapar, A. (2017). The Quality of
Choices Determines the Quantity of KEY words. Selected
paper in Proceedings of the Doing Research in Applied
Linguistics 3/19th English in South- East Asia Conference
2017, KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center
(KX), Thailand, June, 115-124.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางอังค์วรา
เหลืองนภา
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

12. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., &
Akkarathanakul, P. (2017). Different Views from Different
Positions toward the Preferable Qualifications of Business
English Graduates. International Journal of Management and
Applied Science, October, 3(10), 17-21.
13. Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2017). The
Development of Learning Management of Business English
Students to Achieve the Needs of Entrepreneurs. Paper in
Proceedings of the 4th International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017,
March, 307-314.
14. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Wangsomchok, C., &
Aeka, A. (2016). A Corpus-Based Approach to Learning a Tour
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

2. นายอนันตชัย
อาจารย์
เอกะ
310220148 XXXX

M.A. in Educaion (English)
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University, USA. 1995
Certificate in Hotel
Management
Thames Valley, UK, 1989
Certificate in Tour Guide
Thammasat University,
1988
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒปทุ วัน
พ.ศ. 2528

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

การวิจัย
1. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา
บุญชูตระกูล, และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา.
2. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
อนันตชัย เอกะ, และนภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่
ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับองค์กรธุรกิจ (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3. อนันตชัย เอกะ และคณะ. (2558). การศึกษาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูลภาษา (รายงานผลการวิจัย).
กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้
12 ช. .
12 ช. .

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นายอนันตชัย เอกะ
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ผลงานทางวิชาการ
1. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Kunnu, W.
(2019). The Study of Problems during Internship Program of
Business English Undergraduates and their Suggestions. Paper
in Proceedings of the ICBTS 2019-2020 International
Academic Multidiscipline Research Conferences, December,
42-47.
2. Akkarathanakul, P., Lieungnapar, A., Bunchutrakun, C.,
Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2018). Students’ Perceptions
towards the Improvement of English Skills Through
Researching Target Needs Analysis. International Journal of
Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 10-13.
3. Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2018). The
Effect of Exploring a Target Needs on Decision Making on the
Job Training of Business English Students. International
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4(4), 49-52.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นายอนันตชัย เอกะ
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

4. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., &
Akkarathanakul, P. (2017). Different Views from Different
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Applied Science, October, 3(10), 17-21.
5. Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2017). The
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Students to Achieve the Needs of Entrepreneurs. Paper in
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Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017,
March, 307-314.6.
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Aeka, A. (2016). A Corpus-Based Approach to Learning a Tour
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
3. นางสาวจินตจิรา
บุญชูตระกูล
572050000XXXX

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

อาจารย

ศศ. . (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุ
ประสงคเฉพาะ)
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2551
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2545

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

การวิจัย
1. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา
บุญชูตระกูล, และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา.
2. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
อนันตชัย เอกะ, และนภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่
ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับองค์กรธุรกิจ (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3. จินต์จิรา บุญชูตระกูล และคณะ. (2558). การศึกษาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูลภาษา (รายงานผลการวิจัย).
กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้
12 ช. .
12 ช. .

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวจินตจิรา
บุญชูตระกูล
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ผลงานทางวิชาการ
1. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Kunnu, W.
(2019). The Study of Problems during Internship Program of
Business English Undergraduates and their Suggestions. Paper
in Proceedings of the ICBTS 2019-2020 International
Academic Multidiscipline Research Conferences, December,
42-47.
2. Akkarathanakul, P., Lieungnapar, A., Bunchutrakun, C.,
Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2018). Students’ Perceptions
towards the Improvement of English Skills Through
Researching Target Needs Analysis. International Journal of
Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 10-13.
3. Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2018). The
Effect of Exploring a Target Needs on Decision Making on the
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4(4), 49-52.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวจินตจิรา
บุญชูตระกูล
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

4. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., &
Akkarathanakul, P. (2017). Different Views from Different
Positions toward the Preferable Qualifications of Business
English Graduates. International Journal of Management and
Applied Science, October, 3(10), 17-21.
5. Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2017). The
Development of Learning Management of Business English
Students to Achieve the Needs of Entrepreneurs. Paper in
Proceedings of the 4th International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017,
March, 307-314.
6. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Wangsomchok, C., &
Aeka, A. (2016). A Corpus-Based Approach to Learning a Tour
Guide Talk. International Journal of Humanities, Arts and
Social Sciences, April, 2(2), 58-63.
7. Bunchutrakun, C. (2016). Translation Testing in Idioms
Translation of Fiction from English into Thai. International
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวจินตจิรา
บุญชูตระกูล
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

8. Bunchutrakun, C. (2014). The Study of Idiom Translation in
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DOI: doi.org/10.5281/zenodo.1337377
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
4. นางสาวนภาศรี
สุวรรณโชติ
312060028XXXX

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

อาจารย
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Hanyang University, South
Korea. 2004
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หาวิทยาลัยรา คาแหง
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Certificate in English
Language Teaching
University of Oxford, UK.
2014
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

การวิจัย
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
อนันตชัย เอกะ, และนภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่
ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับองค์กรธุรกิจ (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้
12 ช. .
12 ช. .

ผลงานทางวิชาการ
1. Suwanajote, N., Mekhum, W., & Sittisomc, W. (2020).
Evaluation to Success of OTOP Producers in Sufficiency
Economy Principles into Action. Test Engineering &
Management, Vol 83, May-June, 12323-12331
2. Khonglaem, W., Sriboonyaponrat, P., Roongjiraroj, T., &
Suwanajote, N. (2018). The Role of Local Government in Sustainable
Waste Management. IASTEM-407th International Conference on Social
Science and Humanities (ICSSH), June, 119-122.
3. Suwanajote, N. (2017). The Effect of Cluster Simplification
in Thai on the English Language Learners. The IAFOR
International Conference on Arts & Humanities –
Hawaii 2017 Official Conference Proceedings, January, 119123.
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
5. นางสาวปทิตตา
อัคราธนกุล
310080084XXXX

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

อาจารย

ศศ. . (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
และอุตสาหกรร )
หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอ เกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2549
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
หาวิทยาลัยอัสสั ชัญ
พ.ศ. 2545

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

การวิจัย
1. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา
บุญชูตระกูล, และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา.
2. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
อนันตชัย เอกะ, และนภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่
ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับองค์กรธุรกิจ (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ผลงานทางวิชาการ
1. กาไลทอง ชื่นทศพลชัย, และปทิตตา อัคราธนกุล. (2563). ควา
แตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยและ
สหรัฐอเ ริกา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 11, มีนาคม, 807-815.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้
12 ช. .
12 ช. .

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวปทิตตา
อัคราธนกุล
(ต่อ)

ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
ทางวิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

2. เบญจวรรณ โสวาปี, และปทิตตา อัคราธนกุล. (2563). การวิเคราะห์
ชนิดของคาในบทควา การขาย. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11, มีนาคม, หน้า 837-845.
3. Akkarathanakul, P., & Lieungnapar, A. (2019). Mobile
Applications for the Use of English at Works. Journal of
Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), July, 24(7), 21-25.
4. Akkarathanakul, P., Lieungnapar, A., Bunchutrakun, C.,
Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2018). Students’ Perceptions
towards the Improvement of English Skills Through
Researching Target Needs Analysis. International Journal of
Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 10-13.
5. Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., &
Akkarathanakul, P. (2017). Different Views from Different
Positions toward the Preferable Qualifications of Business
English Graduates. International Journal of Management and
Applied Science, October, 3(10), 17-21.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่ ี
จะ ีใน
อยู่แล้ว หลักสูตรนี้

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
เลขประจาตัว
วิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ
ประชาชน

1. นางสาวสุวรีย์
ยอดฉิ
414990000XXXX

ผศ.ดร.

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
หาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
พ.ศ. 2555
ศษ. . (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ)
หาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2537
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2526

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

การวิจัย
1. สุวรีย์ ยอดฉิ และคณะ. (2563). โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุ ชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุ ชน
โบสถ์ ศาลเจ้า วัด ัสยิด วิถีชวี ิตสายน้า (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:
งบประ าณแผ่นดินสานักงานคณะกรร การวิจัยแห่งชาติ (วช.)/เครือข่าย
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หาวิทยาลัยราชภัฏ.
2. ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา บุญ
ชูตระกูล, และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรร หน่วยการเรียนรู้โดยใช้
สื่อคอ พิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศ้กษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.
3. สุวรีย์ ยอดฉิ และคณะ. (2562). การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจชุ ชน
เกลือส ุทรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เขตภาคกลางของ
ประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: งบประ าณแผ่นดิน
สานักงานคณะกรร การวิจัยแห่งชาติ (วช.).
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ภาระการสอน
ชม./ภาคการศึกษา
ภาระ ภาระ
งานสอน งาน
ที่ ีอยู่ สอนที่ ี
แล้ว อยู่แล้ว
12 ช. . 12 ช. .

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

นางสาวสุวรีย์
ยอดฉิ
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
วิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

4. สุวรีย์ ยอดฉิ . (2562). การส่งเสริ การอ่าน: กรณีศ้กษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
ผลงานทางวิชาการ
1. Krudthong, S., Sudmuk, C., & Yordchim, S. (2020). Examining
SSRU Business English First Year Students' EnglishLanguage
Learning Style Preferences in Speaking and Listening Skills.
Paper in Proceedings of Academics World 167th International
Conference, Oxford, United Kingdom, January, 118-122.
2. Kullachatteeratham, K., & Yordchim, S. (2020). The
Motivation of Consumers Take the Service From Fresh Coffee
Shop in Udon Thani, Thailand. Paper in Proceedings of
Academics World 167th International Conference, Oxford,
United Kingdom, January, 34-36.
3. Matiko, H., Yordchim, S., & Khairiree, M. D. R. (2020). English
Adjectives in Skin Care Products from Online Advertisements.
Paper in Proceedings of Academics World 167th International
Conference, Oxford, United Kingdom, January, 109-113.
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ภาระการสอน
ชม./ภาคการศึกษา
ภาระ ภาระ
งานสอน งาน
ที่ ีอยู่ สอนที่ ี
แล้ว อยู่แล้ว

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

นางสาวสุวรีย์
ยอดฉิ
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
วิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

4. Matiko, H., & Yordchim, S. (2019). English Phrasal Verbs ดrom
A Movie: Meanings. Paper in Proceedings of The 154th ISERD
International Conference, Pattaya, Thailand, March, 30-39.
5. Moendee, R., & Yordchim, S. (2019). Instrinsic and Extrinsic
Motivation for English Learning of Foreign Students at
BuriramRajabhat University. International Journal of
Management and Applied Science, June, 5(6), 22-26.
6. Na Nakornpanon, P, Wongsothorn, A. & Yordchim, S. (2019).
The Influence of Different Scripts on Word Recognition: A Study
of Suan Sunandha Rajabhat University Learning of Japanese.
Paper in Proceedings of The 2019 International Academic
Research Conference in Copenhagen, July, 64-67.
7. Wongsothorn, A., Yordchim, S., Thitivesa, D., & Pongsurapipa,
S. (2019). Innovative Use of English Language Teaching as an
International Language in Graduate Studies in Thai Universities.
LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research
Network Journal, July, 12(2), 14-27.
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ภาระการสอน
ชม./ภาคการศึกษา
ภาระ ภาระ
งานสอน งาน
ที่ ีอยู่ สอนที่ ี
แล้ว อยู่แล้ว

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

นางสาวสุวรีย์
ยอดฉิ
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
วิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

8. Phukamchanoad, P., Yordchim, S., & Yapuang, C. (2019).
Guidelines for Social Network Development Towards
Environmental Conservation and Ways of People' Live at
Floating Market for Sustainable Tourism in Taling-Chan District,
Bangkok. International Journal of Management and Applied
Science, August, 5(8), 22-26.
9. Ruangsung, S., Pethumpai, T., Siriwatanapisan, P., &
Yordchim, S. (2019). Guidelines for Improving the Quality of
Administrative Services Faculty of Humanities and Social
Sciences SuanSunandhaRajabhat University. Paper in
Proceedings of Academics World 162nd International
Conference, Helsinki, Finland, December, 3-5.
10. Yordchim, S. (2019). Question Structures from A Movie in L2
English Learns’ Writing Based on Government & Binding Theory:
A Case Study of Business English Student, Suan Sunandha
Rajabhat University. The Journal of MCU Peace Studies,
September, 7(5), 1214-1232.
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ภาระการสอน
ชม./ภาคการศึกษา
ภาระ ภาระ
งานสอน งาน
ที่ ีอยู่ สอนที่ ี
แล้ว อยู่แล้ว

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

2. นางสาวสุณัฐา
กรุดทอง
310050137XXXX

ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
วิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

อาจารย์

M.Sc. (Tourism and
Hospitality Management)
Bournemouth University,
UK, 2006
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
หาวิทยาลัยธรร ศาสตร์
พ.ศ. 2541

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

การวิจัย
Krudthong, S. (2020) Examining SSRU Business English First Year
Students’ English Language Learning Style Preferences in
Speaking and Listening Skills (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ผลงานทางวิชาการ
1. Krudthong, S., Sudmuk, C., & Yordchim, S. (2020). Examining
SSRU Business English First Year Students' English Language
Learning Style Preferences in Speaking and Listening Skills.
Paper in Proceedings of Academics World 167th International
Conference, Oxford, United Kingdom, January, 118-122.
2. จิรพงศ์ อนุพันธ์, สุณัฐา กรุดทอง, และสุวรีย์ ยอดฉิ . (2562).
คุณส บัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับบุคลากรเข้าทางาน. การประชุ
วิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้าน นุษยศาสตร์และด้านสังค ศาสตร์"
ครั้งที่ 3, พฤศจิกายน, หน้า 1105-1114.
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ภาระการสอน
ชม./ภาคการศึกษา
ภาระ ภาระ
งานสอน งาน
ที่ ีอยู่ สอนที่ ี
แล้ว อยู่แล้ว
12 ช. . 12 ช. .

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

นางสาวสุณัฐา
กรุดทอง
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
วิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

3. เยาวเรศ แก้วสา, สุณัฐา กรุดทอง, และสุวรีย์ ยอดฉิ . (2562). ควา
ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในตาแหน่งสายงานโลจิสติกส์. การประชุ วิชาการ
ระดับชาติ "การเรียนรู้ด้าน นุษยศาสตร์และด้านสังค ศาสตร์" ครั้งที่ 3,
พฤศจิกายน, 1135-1154.
4. วิ ลพันธ์ เทพจิตร, สุณัฐา กรุดทอง, และสุวรีย์ ยอดฉิ . (2562). การใช้
คาสแลงและสานวนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์.การประชุ วิชาการ
ระดับชาติ "การเรียนรู้ด้าน นุษยศาสตร์และด้านสังค ศาสตร์" ครั้งที่ 3,
พฤศจิกายน, 1155-1167.
5. ศิรดา พันธ์เพ็ง, สุณัฐา กรุดทอง, และสุวรีย์ ยอดฉิ . (2562). กริยาวลี
ในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของบางกอกโพสต์. การประชุ วิชาการระดับชาติ
"การเรียนรู้ด้าน นุษยศาสตร์และด้านสังค ศาสตร์" ครั้งที่ 3, พฤศจิกายน,
1126-1134.
6. Krudthong, S. (2019). An Investigation of Accent
Neutralisation in British 90’s Songs: A case study of Popular
Music. Paper in Proceedings of the ICBTS 2019-2020
International Academic Multidisciplines Research Conferences,
Zurich, Switzerland. March, 99-105.
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ภาระการสอน
ชม./ภาคการศึกษา
ภาระ ภาระ
งานสอน งาน
ที่ ีอยู่ สอนที่ ี
แล้ว อยู่แล้ว

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

นางสาวสุณัฐา
กรุดทอง
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
วิชาการ
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

7. Krudthong, S. (2018). The preventive measures to reduce the
impact of accidents in cargo transport operations. Paper in
Proceedings of the 122nd IASTEM International Conference,
Johannesburg, South Africa. June, 69-72.
8. Krudthong, S. (2017). A service quality gap analysis: A case
study of a small- sized hotel in Bangkok, Thailand. Paper in
Proceedings of the Academics World 74th International
Conference, Oslo, Norway. August, 103-107.
9. Krudthong, S. (2017). A measurement of customer
satisfaction towards service quality in a small sizedhotel: A
case of Silom Village Inn, Bangkok, Thailand. Paper in
Proceedings of the 49th IASTEM International Conference, San
Francisco, USA. March, 1-4
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ภาระการสอน
ชม./ภาคการศึกษา
ภาระ ภาระ
งานสอน งาน
ที่ ีอยู่ สอนที่ ี
แล้ว อยู่แล้ว

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทาง
เลขประจาตัวประชาชน
วิชาการ

1. นายขจรพงษ์ พูลสวัสดิ์
110020023 XXXX

อาจารย์ ดร.

2. นางกรรณิการ์
อนัคฆกุล
354050014XXXX

อาจารย์ ดร.

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

Ph.D. (Education Technology
and Communications)
Chulalongkorn University, 2019
M.M. (Marketing)
Mahidol University, 2012
B.Sc. (Information Technology)
Thammasat University, 2009
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2554
กศ. . (การสอนภาษาอังกฤษ)
หาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสาน ิตร
พ.ศ. 2528
ศศ.บ. (เกียรตินิย อันดับ 1)
(ภาษาอังกฤษ)
หาวิทยาลัยเชียงให ่
พ.ศ. 2523

ผลงานทางวิชาการ
The Study of Problems at Volunteer Camps
Activity Arrangement for Students in Higher
Education, Journal of Education Studies, Vol.48
SE 1 (April – June 2020).
การวิจัย
1. กรรณิการ์ อนัคฆกุล. (2559). ควา คิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนรู้และผลสั ฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษของนักศ้กษา
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
2. กรรณิการ์ อนัคฆกุล. (2556). ผู้ประกอบการรายย่อย
ย่านถนนข้าวสารสา เสนกับทักษะและควา สา ารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน
ภาระงาน
สอนที่ ีอยู่ สอนที่ ีอยู่
แล้ว
แล้ว
6 ช. .
6 ช. .

6 ช. .

6 ช. .

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

3. นางลลนา ไตร าศ
310020225XXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

พบ. . (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2531
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
หาวิทยาลัยเชียงให ่
พ.ศ. 2527

การวิจัย
1. การสารวจสถิติการจัดประชุ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ ในประเทศไทย
ปีงบประ าณ 2543-2561
2. การสารวจสถิติการจัดประชุ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทยของนัก
เดินทางชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ ีถิ่น พานักถาวรใน
ประเทศไทย ปี 2557
3. โครงการจัดทาแผนพัฒนากิจกรร การท่องเที่ยวในเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555-2560
4. โครงการจัดทาดัชนีควา เชื่อ ั่นผู้ประกอบการ Startup
(Startup Sentiment Index) ปี 2561
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ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน
ภาระงาน
สอนที่ ีอยู่ สอนที่ ีอยู่
แล้ว
แล้ว
6 ช. .
6 ช. .

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
นั กศ้ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นในรายวิช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ซ้่ งเป็ น รายวิช าที่ กาหนดให้
นักศ้กษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง โดยนักศ้กษา
สา ารถเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เอง หรือเลือกฝึกกับสถานประกอบการที่สาขาวิชาฯได้ทา
ควา ร่ว ือในการส่งนักศ้กษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และควา เข้าใจลักษณะขององค์กร
(2) สา ารถบูรณาการควา รู้ที่เรียน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
(3) ีพฤติกรร ที่พ้งประสงค์ เช่น ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ควา รับผิดชอบ ตลอดจน ี
ทักษะควา สั พันธ์ระหว่างบุคคล สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นได้
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนา ในเวลา 1 ภาคเรียน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ลักษณะของงานเขียนเชิงวิชาการ ศัพท์สานวนภาษาเชิงวิชาการ การฝึกอ่านและเขียนงาน
เขียนเชิงวิชาการ การใช้ประโยคที่ ีโครงสร้างซับซ้อน การเขียนเรียงควา และบทควา ขนาดสั้น การจด
บันท้กย่อและการเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทางวิชาการ
ด้านความรู้
ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการสื่อสารในเชิงธุรกิจและ ีควา รู้เป็น
สากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถาณการณ์โลก
ด้านทักษะทางปัญญา
สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์ ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและสา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส และ ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู้จักแสวงหาและเพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถขอตนเอง
ด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร
ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อ ูลเชิงตัวเลข ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล และสา ารถใช้
คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล และ
นาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศ้กษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ประชุ สาขาวิชาฯเพื่อกาหนดอาจารย์ที่ปร้กษาวิจัย กาหนดหัวข้อและเงื่อนไขในการทาวิจัย
อาจารย์ที่ปร้กษาวิจัยเปิดรับนักศ้กษาในที่ปร้กษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
การได้รับการตอบรับและนาเสนอในการประชุ ระดับชาติหรือนานาชาติ และผลงานวิจัย
ได้รับตีพิ พ์ในรูปแบบ Proceedings
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ควา สา ารถในการคิด วิเคราะห์ สื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ้ง่ ประกอบไป
ด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรร ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมนักศึกษา
(1) จัดกิจกรร ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างเข้ ข้น
และเน้นเป็นรายบุคคล โดยเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติ
เป็นวิทยากร
(2) จัดโครงการเพื่อส่งเสริ การคิด วิเคราะห์ ทักษะ
ชีวิต และการสื่อสารในสถานการณ์จริง
(3) เสริ สร้างควา สา ารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการวิจัยและโครงงาน
(4) ฝึกการนาเสนอกิจกรร เป็นภาษาอังกฤษ
(1) กาหนดให้ ีรายวิชาซ้่งนักศ้กษาต้องศ้กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการทางานเป็นกลุ่ ผ่านการ
ทาวิจัยและโครงการ
(2) ฝึกให้ ีการนาเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ใช้ดุลยพินิจ ค่านิย ควา ีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังค ในการดาเนินชีวิต
2. ีวินัย ควา รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน
3. ดาเนินชีวิตตา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ตระหนักและสาน้กในควา เป็นไทย
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สานักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหน้่ง คือ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
วิชา ให้นักศ้กษา ีการพัฒนาคุณธรร จริยธรร ไปพร้อ กับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
ทาหน้ าที่ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี และสอดแทรกเรื่องที่ เกี่ ยวกับ คุณ ธรร จริย ธรร เพื่ อเป็น การปลู กฝั งให้
นักศ้กษา ีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตา ระเบียบของ หาวิทยาลัย
ีควา ซื่อสัตย์ และกาหนดเป็นคุณส บัติที่จะได้รับการประเ ินผลในทุกๆ รายวิชา ีระบบการให้คุณและ
โทษ เช่น ยกย่องนักศ้กษาที่แต่งกายถู กระเบียบ เข้าเรียนและทางานตรงเวลา ในทางตรงกันข้า ตักเตือน
ไ ่ให้ทาซ้า เป็นต้น
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเ ินจากการตรงเวลาของนักศ้กษาในการเข้าชั้นเรียน การเข้าเรียนอย่าง
ส ่าเส อ และการแต่งกาย
2. ประเ ินจากควา เอาใจใส่ และควา ขยันในการร่ว กิจกรร ในชั้นเรียน
3. ประเ ินจากการเข้าร่ว กิจกรร เสริ หลักสูตร
4. ประเ ินจากควา รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ อบห าย
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2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ีควา รอบรู้อย่างกว้างขวาง ีโลกทัศน์กว้างไกล และสา ารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
2. ีควา รู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ีควา รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังค ศิลปวัฒนธรร และ
ธรร ชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลั กการทางทฤษฎีร่ว กับการ
ปฏิบัติในกิจกรร ต่าง ๆ ในชั้นเรียน ีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์
เอกสารให้ นั กศ้กษาสา ารถดาวน์โหลดได้ และ ี e-book ให้ นักศ้กษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยัง ีศ้กษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อ
จริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตา ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้ ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ ีประสบการณ์
ตรง าเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเ ินผลสั ฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศ้กษาในด้านต่าง ๆ คือ
1. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ีทักษะการแสวงหาควา รู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ีทักษะการคิดแบบองค์รว
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่างอยู่เส อ ๆ
2. การนาเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่
3. ให้นักศ้กษา ีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเ ิ น ตา สภาพจริ ง การปฏิ บั ติ ข องนั ก ศ้ ก ษา เช่ น การทดสอบ โดยใช้
แบบทดสอบ เป็นต้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ีจิตอาสาและสาน้กสาธารณะ
2. เป็นพลเ ืองที่ ีคุณค่าของสังค ไทยและสังค โลก
3. ีภาวะผู้นาและสา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นได้
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ในการสอนที่ ี ก ารก าหนดกิ จ กรร ให้ ี ก ารท างานเป็ น กลุ่ การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่น โดย ีควา คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะควา สั พันธ์ระหว่างตัวบุคคล เป็น
พลเ ืองที่ดีของสังค โลก และควา สา ารถในการรับผิดชอบการทางานร่ว กับผู้อื่นได้
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4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเ ินจากพฤติกรร และการแสดงออกของนักศ้กษาในการทางานเป็นกลุ่ การ
ร่ว ดาเนินกิจกรร ต่างๆ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่าง ีประสิทธิภาพ
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ ใช้พั ฒ นาการเรียนรู้ด้ านทั กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจ กรร การเรียนรู้ในรายวิช าต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้ เรียน ีทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศ้กษาทั่วไป ีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้ง
ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศ้กษาสา ารถดาวน์โหลดได้ และ ี e-book ให้นักศ้กษาได้ใช้
ประกอบการเรี ย นการสอน นอกจากนี้ ยัง ี ศ้ก ษาด้ ว ยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บ ไซต์ เพื่ อ ให้
สา ารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเห าะส และสา ารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเ ินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่อง ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ควา สา ารถในการใช้คอ พิวเตอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ใน
การทาข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร นักศ้กษาสา ารถ
ดาวน์ โหลดได้ และ ี e-book ให้ นั กศ้กษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยัง ีศ้กษาด้ ว ย
ตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ ผ่านเครื่องคอ พิวเตอร์ โทรศัพท์ ือถือ หรือแทบเลต และ ีการจัด
สอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อประเ ินผลการเรียนรู้
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังค
2. ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและสังค
3. ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทางวิชาการและในการประกอบอาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ปลูกฝังให้นักศ้กษา ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังค
2. จัดให้ ีการพูดคุยแลกเปลี่ยนควา คิดเห็นในชั้นเรียน เกี่ยวกับการ ีจิตสาธารณะ
เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและสังค
3. จัดให้ ีประกาศเกียรติคุณนักศ้กษา
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเ ินจากพฤติกรร ในชั้นเรียน
2. ประเ ินจากการพูดคุยกับนักศ้กษาในชั้นเรียน
3. การประเ ินจากการพูดคุยกับเพื่อนและคณาจารย์
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
2. ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการทางธุรกิจ
3. ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถาณการณ์โลก
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. เสริ สร้างควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษา หลักการสื่อสารในเชิงธุรกิจ โดยอธิบาย
คาศัพท์ การใช้คาต่างๆ ที่เห าะส ในแต่ละบริบทของทางธุรกิจ
2. กี ารบูรณาการควา รู้ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการทางธุรกิจ โดยให้ ีการ
แสดงบทบาทส ติเส ือนเหตุการณ์จริง เพื่อที่จะได้ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีทางธุรกิจให้ ากยิ่งข้้น
3. ีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีศ้กษา หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนในช่วงนั้นๆ
ให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะให้ได้รู้เท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. เสริ สร้างควา สา ารถรายบุคคล
5. จัดให้ ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
6. ส่งเสริ ผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเ ินจากผลสั ฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศ้กษาในด้านต่างๆ คือ
1. ประเ ินจากการทดสอบต่างๆ ทั้งการทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค และการ
ทดสอบปลายภาค
2. ประเ ินจากกิจกรร ของนักศ้กษา
3. ประเ ินจากการนาเสนอรายงานและผลงานของนักศ้กษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์
2. ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส
3. ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและเพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของ
ตนเอง
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดให้ ีการฝึกการสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ใน
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง
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2. ยกตัวอย่างกรณีศ้กษา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
3. ใช้การทาวิจัยและโครงงาน เพื่อส่งเสริ ให้ผู้เรียน ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง
ีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเ ินตา สภาพจริงจากกิจกรร การเรียนการสอน และการสอบวัดผลสั ฤทธิ์
2. ประเ ินจากการให้ผู้เรียนทากิจกรร ผ่านโครงการ โครงงาน งานวิจัยต่างๆ
3. ประเ ินจากข้อสอบภายนอกต่างๆ เช่น การสอบ TOEIC
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที ีภาวะผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส
2. ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่างบุคคล สังค และวัฒนธรร ที่
หลากหลาย
3. ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. อบห ายให้ทางานเป็นกลุ่ และ ีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในกลุ่ โดยการให้
ห ุนเวียนกันสาหรับงานที่ได้ อบห ายในแต่ละครั้ง
2. แนะนาและฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจและทราบถ้ง ควา แตกต่างระหว่างบุคคล สังค
วัฒนธรร ที่หลากหลาย รว ถ้ง ารยาททางสังค ซ้่งในแต่ละองค์กรธุรกิจ ก็จะ
แตกต่างกันไป โดยฝึกให้ผู้เรียนค่อยๆ ีการปรับตัว และเสริ ว่า สิ่งใดควรที่จะทา สิ่ง
ใดที่ไ ่ควรจะทา เ ื่อยู่ในสังค
3. สร้างกิจกรร เช่น การทาโครงการต่างๆ เพื่อกาหนดเป้าห ายและใช้เป้าห ายเพื่อ
การเรียนรู้ และการทางาน โดยให้ทุกๆคน ีส่วนร่ว รับผิดชอบต่อหน้าที่ ในแต่ละ
ส่วนงาน ทั้งต่อเอง และต่อส่วนรว
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. การประเ ินตา สภาพจริงจากกิจกรร การเรียนการสอน
2. ประเ ินทักษะควา สั พันธ์โดยการสังเกตพฤติกรร ในการรว กลุ่ ทากิจกรร ผ่าน
โครงการ และโครงงานต่างๆ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
1. ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2. ีทักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล
3. สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหา
ข้อ ูล และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ
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5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ ด้า นทักษะในการวิเคราะห์แ ละการ
สื่อสาร
1. ฝึกการใช้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสาร โดยการออกเสียง
ให้ถูกต้อง รว ถ้งให้ฝึกการใช้ทักษะเพื่อนาเสนอทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ฝึกตั้งปัญหาการรวบรว ข้อ ูล การประ วลผล และการแปลผล วิเคราะห์ข้อ ูลเชิง
ตัวเลข โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ
3. ฝึกให้ ีการใช้คอ พิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสา ารถสืบค้น
ข้อ ูลต่างๆ การทางานนาเสนอต่างๆ โดยใช้โปรแกร ทางคอ พิวเตอร์แบบง่ายๆได้
ผ่านการทาโครงงานและการวิจัยในหัวข้อที่ได้รับ อบห าย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
1. การประเ ินตา สภาพจริงจากกิจกรร การเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. การประเ ินตนเองและการประเ ินโดยกลุ่ เพื่อน
3. การประเ ินจากงานโครงงาน และผลงานวิจัย
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
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O
O
O

O
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O




O
O

O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

O
O

O

O
O

O



5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่าง ี
ประสิทธิภาพ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข



O


O
O





ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.2 เป็นพลเ อื งที่ ีคุณค่าของสังค ไทย
และสังค โลก
4.3 ีภาวะผูน้ าและสา ารถทางาน
ร่ว กับผู้อนื่ ได้

O
O
O

O


O
O
O
O

5. ด้านทักษะการ

4.1 ีจิตอาสาและสาน้กสาธารณะ

O
O

O


O
O
O
O
O

2.3 ีควา รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังค ศิลปวัฒนธรร และ
ธรร ชาติ
3.1 ีทกั ษะการแสวงหาควา รู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.4 ตระหนักและสาน้กในควา เป็นไทย

O 
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
 
O 
O O

ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ

3.2 ีทกั ษะการคิดแบบองค์รว

O

O




O
O
O


1.3 ดาเนินชีวิตตา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

สุจริต เสียสละ และอดทน

1.2 ีวินยั ควา รับผิดชอบ ซื่อสัตย์

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิย ควา เี หตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังค ในการ
ดาเนินชีวิต


O






O
O


3. ด้านทักษะ

2. ด้านความรู้

2.2 ีควา รู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน

GEN0101
GEN0102
GEN0103
GEN0104
GEN0105
GEN0106
GEN0107
GEN0108
GEN0109
GEN0110
GEN0111

รายวิชา
ชาววังสวนสุนันทา
สุนทรียภาพของชีวิต
สังค ไทยในบริบทโลก
การพัฒนาตน
ควา จริงของชีวิต
ชีวิตในสังค พหุวัฒนธรร
ควา เป็นพลเ ืองดี
ควา คิดอันงดงา
ศาสตร์แห่งราชันย์
สาน้กไทย
การสร้างบุคลิกผู้นา

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.1 ีควา รอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
ีโลกทัศน์กว้างไกล และสา ารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

คุณลักษณะบัณฑิต

 O
 O
O 
 O
O 
 O
 O
 O
 O
 O
 O

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

O
O




O




O
O
O
O
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O O
O O
O O
O O
O 
O O

O
O
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O
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สุจริต เสียสละ และอดทน

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน


O



O
O
O

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่าง ี
ประสิทธิภาพ


O
O
O
O
O
O
O

5.1 ีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

O

O
O
O




4.1 ีจิตอาสาและสาน้กสาธารณะ


O
O
O
O
O
O
O

3.2 ีทกั ษะการคิดแบบองค์รว

O
O
O
O
O
O
O
O

2.3 ีควา รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังค ศิลปวัฒนธรร และ
ธรร ชาติ
3.1 ีทกั ษะการแสวงหาควา รู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.2 ีควา รู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน

O
O
O
O
O




1.2 ีวินยั ควา รับผิดชอบ ซื่อสัตย์










1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิย ควา เี หตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังค ในการ
ดาเนินชีวิต

2.1 ีควา รอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
ีโลกทัศน์กว้างไกล และสา ารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

ทางปัญญา

1.4 ตระหนักและสาน้กในควา เป็นไทย

GEN0205
GEN0206
GEN0207
GEN0208

3. ด้านทักษะ

2. ด้านความรู้

5. ด้านทักษะการ

1.3 ดาเนินชีวิตตา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

GEN0112
GEN0113
GEN0114
GEN0115
GEN0116
GEN0201
GEN0202
GEN0203
GEN0204

รายวิชา
ปัญญาไทยนอกกรอบ
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
สีสันวรรณกรร
ภาพยนตร์วิจักษ์
ควา ผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
การใช้ภาษาไทย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การสืบค้น
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

4. ด้านทักษะ

4.2 เป็นพลเ อื งที่ ีคุณค่าของสังค ไทย
และสังค โลก
4.3 ีภาวะผูน้ าและสา ารถทางาน
ร่ว กับผู้อนื่ ได้

คุณลักษณะบัณฑิต






GEN0209

GEN0210

GEN0211
GEN0212
GEN0213
GEN0214
GEN0215
GEN0216
GEN0301
GEN0302

GEN0303
รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
และการพูดในที่สาธารณะ
วาทกรร ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาจีน
ภาษาพ ่า
ภาษาเข ร
ภาษาลาว
ภาษาเวียดนา
ภาษา าเลย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อ
1.4 ตระหนักและสาน้กในควา เป็นไทย
2.1 ีควา รอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
ีโลกทัศน์กว้างไกล และสา ารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต
2.2 ีควา รู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน

3.2 ีทกั ษะการคิดแบบองค์รว
4.1 ีจิตอาสาและสาน้กสาธารณะ
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

ทางปัญญา

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่าง ี
ประสิทธิภาพ

3. ด้านทักษะ

5.1 ีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

2. ด้านความรู้
4.2 เป็นพลเ อื งที่ ีคุณค่าของสังค ไทย
และสังค โลก
4.3 ีภาวะผูน้ าและสา ารถทางาน
ร่ว กับผู้อนื่ ได้

1.คุณธรรม
และจริยธรรม
2.3 ีควา รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังค ศิลปวัฒนธรร และ
ธรร ชาติ
3.1 ีทกั ษะการแสวงหาควา รู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สุจริต เสียสละ และอดทน

1.2 ีวินยั ควา รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
1.3 ดาเนินชีวิตตา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิย ควา เี หตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังค ในการ
ดาเนินชีวิต

คุณลักษณะบัณฑิต
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

O
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5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่าง ี
ประสิทธิภาพ

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน


O
O
O



O

O
O
O



วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

 O
O 
 O
 
 O
 O
 O
 O
 O
O O
O O
O O
 O
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.2 เป็นพลเ อื งที่ ีคุณค่าของสังค ไทย
และสังค โลก
4.3 ีภาวะผูน้ าและสา ารถทางาน
ร่ว กับผู้อนื่ ได้
















2.3 ีควา รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังค ศิลปวัฒนธรร และ
ธรร ชาติ
3.1 ีทกั ษะการแสวงหาควา รู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.1 ีควา รอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
ีโลกทัศน์กว้างไกล และสา ารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

1.4 ตระหนักและสาน้กในควา เป็นไทย

O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
 O
O O
O O
O O
O O
O 

ทางปัญญา

5. ด้านทักษะการ

4.1 ีจิตอาสาและสาน้กสาธารณะ

O

O
O
O
O
O
O







1.3 ดาเนินชีวิตตา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

สุจริต เสียสละ และอดทน

1.2 ีวินยั ควา รับผิดชอบ ซื่อสัตย์

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิย ควา เี หตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังค ในการ
ดาเนินชีวิต










O
O




3. ด้านทักษะ

2. ด้านความรู้

4. ด้านทักษะ

3.2 ีทกั ษะการคิดแบบองค์รว

GEN0304
GEN0305
GEN0306
GEN0307
GEN0308
GEN0309
GEN0310
GEN0311
GEN0312
GEN0313
GEN0314
GEN0315
GEN0316
GEN0317

รายวิชา
รู้เท่าทันดิจิทัล
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
สุขภาพสาหรับชีวิตยุคให ่
หัศจรรย์แห่งควา คิด
อินโฟกราฟิก
ชีวิตกับดิจิทัล
การส่งเสริ สุขภาพทางเพศ
ธรร ชาติบาบัด
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
การเต้น
โยคะ
ชีวิตเลิกอ้วน
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 ีควา รู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน

คุณลักษณะบัณฑิต

O




O
O





O


O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O


O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O



O













O

O


O
O

O
O
O
O
O



O










O

รายวิชา
GEN0318 รักปลอดภัย
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล



2.1 ีควา รอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
ีโลกทัศน์กว้างไกล และสา ารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

O
O
O
O
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 O
O

 O O
 O 

O

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่าง ี
ประสิทธิภาพ

5.1 ีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ทางปัญญา
4.2 เป็นพลเ อื งที่ ีคุณค่าของสังค ไทย
และสังค โลก
4.3 ีภาวะผูน้ าและสา ารถทางาน
ร่ว กับผู้อนื่ ได้

3. ด้านทักษะ

4.1 ีจิตอาสาและสาน้กสาธารณะ

2. ด้านความรู้

3.2 ีทกั ษะการคิดแบบองค์รว

2.3 ีควา รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังค ศิลปวัฒนธรร และ
ธรร ชาติ
3.1 ีทกั ษะการแสวงหาควา รู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.คุณธรรม
และจริยธรรม
2.2 ีควา รู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน

1.4 ตระหนักและสาน้กในควา เป็นไทย




1.3 ดาเนินชีวิตตา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

สุจริต เสียสละ และอดทน

1.2 ีวินยั ควา รับผิดชอบ ซื่อสัตย์

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิย ควา เี หตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังค ในการ
ดาเนินชีวิต

คุณลักษณะบัณฑิต
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

O  O
 O 

รายวิชา

ENB1001 การฟังและการพูด
ENB1002 กลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์
ENB1003 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

ENB1004 การจัดการองค์การและการบริหาร
ทรัพยากร นุษย์

ENB1005 เศรษฐศาสตร์เพื่องานธุรกิจ

ENB1201 โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน




































3.2 ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส
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5.3 สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล
และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ

5.2 ที ักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข
ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

4.3 ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค

4.2 ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่าง
บุคคล สังค และวัฒนธรร ที่หลากหลาย

ีภาวะ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4.1 สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที
ผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส

2. ด้านความรู้

3.3 ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและ
เพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของตนเอง

3.1 สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์




2.3 ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถาณการณ์โลก

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการทางธุรกิจ

2.1 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ

1.3 ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและในการประกอบอาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิต

1.2 ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและ
สังค

1.1 ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังค

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ




2.3 ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถาณการณ์โลก
3.1 สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์

รายวิชา

ENB1202 โครงสร้างไวยากรณ์ในบริบททาง
ธุรกิจ





ENB1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ









ENB1204 การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENB1205 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENB2001 การเขียนตา รูปแบบ
ENB2201 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENB2202 ภาษาอังกฤษสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อ
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4.1 สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที
ผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส













5.3 สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล
และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ

5.2 ที ักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข
ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

4.3 ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค

4.2 ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่าง
บุคคล สังค และวัฒนธรร ที่หลากหลาย

3. ด้านทักษะทางปัญญา

ีภาวะ

3.3 ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและ
เพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของตนเอง

2. ด้านความรู้

3.2 ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการทางธุรกิจ

2.1 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ

1.3 ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและในการประกอบอาชีพ

1.2 ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและ
สังค

1.1 ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังค

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



1.3 ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและในการประกอบอาชีพ
2.1 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ
2.2 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการทางธุรกิจ

3.1 สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์
3.2 ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส
3.3 ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและ
เพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของตนเอง
4.1 สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที
ผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส

4.2 ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่าง
บุคคล สังค และวัฒนธรร ที่หลากหลาย

รายวิชา

ENB2203 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ











ENB2204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร และที่
พัก











ENB2205 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสากรร การ
ท่องเที่ยว











ENB2206 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
ENB2207 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
ENB2208 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ
อาหาร
































ENB3201 การอ่านบทควา เชิงวิชาการ







85


5.3 สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล
และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ

5.2 ที ักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข
ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4.3 ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค

2. ด้านความรู้

ีภาวะ

1.คุณธรรม
และจริยธรรม
2.3 ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถาณการณ์โลก

1.2 ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและ
สังค

1.1 ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังค

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและในการประกอบอาชีพ
2.1 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ
2.2 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการทางธุรกิจ

3.1 สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์
3.2 ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส
3.3 ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและ
เพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของตนเอง
4.1 สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที
ผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส

4.2 ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่าง
บุคคล สังค และวัฒนธรร ที่หลากหลาย

รายวิชา

ENB3202 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและ
โฆษณา











ENB3203 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชนและสื่อ
ดิจิทัล











ENB3204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประชาสั พันธ์











ENB3205 ภาษาอังกฤษเพื่อการพากย์ทัวร์
และการนาช พิพิธภัณฑ์











ENB3206 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
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5.3 สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล
และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ

5.2 ที ักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข
ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4.3 ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค

2. ด้านความรู้

ีภาวะ

1.คุณธรรม
และจริยธรรม
2.3 ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถาณการณ์โลก

1.2 ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและ
สังค

1.1 ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังค

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและในการประกอบอาชีพ
2.1 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ
2.2 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการทางธุรกิจ

3.1 สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์
3.2 ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส
3.3 ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและ
เพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของตนเอง
4.1 สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที
ผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส

4.2 ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่าง
บุคคล สังค และวัฒนธรร ที่หลากหลาย

รายวิชา

ENB3207 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า











ENB3208 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการดูแล
สุขภาพ











ENB3209 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการ
จัดซื้อ











ENB3210 ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรค นาค
สารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์











ENB3211 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ





ENB3212 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร นุษย์
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5.3 สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล
และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ

5.2 ที ักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข
ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4.3 ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค

2. ด้านความรู้

ีภาวะ

1.คุณธรรม
และจริยธรรม
2.3 ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถาณการณ์โลก

1.2 ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและ
สังค

1.1 ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังค

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที
ผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส

4.2 ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่าง
บุคคล สังค และวัฒนธรร ที่หลากหลาย

2.2 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการทางธุรกิจ

3.3 ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและ
เพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของตนเอง

2.1 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ

3.2 ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส

1.3 ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและในการประกอบอาชีพ

3.1 สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์

1.2 ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและ
สังค

รายวิชา

ENB3801 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัด
ประชุ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การ
ประชุ นานาชาติและการจัดนิทรรศการ
ENB4201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC















ENB4202 การแปลทางธุรกิจ




ENB4203 การนาเสนอทางธุรกิจและการพูด
ในที่ชุ ชน



ENB4204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ
TOEFL/IELTS



ENB4205 การศ้กษาค้นคว้าและสร้างองค์
ควา รู้
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5.3 สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล
และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ

5.2 ที ักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข
ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4.3 ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค

2. ด้านความรู้

ีภาวะ

1.คุณธรรม
และจริยธรรม
2.3 ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถาณการณ์โลก

1.1 ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังค

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



รายวิชา
3.3 ีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาและ
เพิ่ พูนควา รู้และควา สา ารถของตนเอง
























ENB4901 การเตรีย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ




ENB4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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5.2 ที ักษะในการวิเคราะห์ข้อ ูลเชิงตัวเลข
ประ วลผลและแปลควา ห ายของข้อ ูล
5.3 สา ารถใช้คอ พิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศ้กษาค้นคว้าหาข้อ ูล
และนาเสนอได้อย่างเห าะส และ ีประสิทธิภาพ


















4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

4.3 ีควา รับผิดชอบต่อตนเองและสังค

4.2 ีควา เข้าใจและยอ รับควา แตกต่างระหว่าง
บุคคล สังค และวัฒนธรร ที่หลากหลาย

ีภาวะ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4.1 สา ารถทางานร่ว กับผู้อื่นเป็นที
ผู้นา-ผู้ตา ในโอกาสที่เห าะส

2. ด้านความรู้

3.1 สา ารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนควา คิด และ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ห าะส กับ
สถานการณ์

2.3 ีควา รู้เป็นสากลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถาณการณ์โลก

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการทางธุรกิจ

2.1 ีควา รู้ควา เข้าใจในหลักภาษาและหลักการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ

1.3 ีควา ซื่อสัตย์สุจริต ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและในการประกอบอาชีพ

1.2 ีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนต่อชุ ชนและ
สังค

3.2 ีควา คิดริเริ่ สร้างสรรค์ คิดอย่าง ี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สา ารถแก้ปัญหาได้อย่างเห าะส

ENB4801 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง
ENB4802 การฝึกอบร ต่างประเทศ
ENB4803 การศ้กษาภาษาอังกฤษในประเทศ
ที่พูดภาษาอังกฤษ
1.1 ีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตา กฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังค

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื้อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี
1
2
3
4

ความคาดหวัง
ีควา รู้เบื้องต้นในหลักภาษาและหลักการทางธุรกิจ
ีควา เข้าใจในหลักการสื่อสารและกระบวนการทางธุรกิจ
ีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
ีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
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หมวดที่ 5.

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและเกณฑ์สาเร็จการศ้กษา เป็นไปตา ข้อบังคับ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศ้กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ห วด 4 และห วด 6
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การประเ ินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุ คณะกรร การประจาคณะก่อน
ประกาศผลสอบ
(2) พิจารณาจากรายงานการประเ ินผลในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ้่งทาง
สถาน ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศ้กษาปฏิบัติงานได้ตา าตรฐานหรือไ ่
(3) ทวนสอบจากรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศ้กษาและได้งานทา
(2) ควา พ้งพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศ้กษาตา หลักสูตรให้เป็นไปตา ข้อบังคับ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศ้กษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ห วด 6 ข้อ 24 เกณฑ์การสาเร็จการศ้กษา ผู้ที่สาเร็จการศ้กษาตา หลักสูต ร
ปริญญาตรีต้อง ีคุณส บัติ ดังนี้
(1) สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ครบตา หลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุดวิชาและเงื่อนไขที่กาหนด
ของสาขาวิชานั้น
(2) ได้ค่าระดับคะแนนสะส เฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดับคะแนนสะส เฉลี่ยในวิชาเอกไ ่ต่ากว่า
2.00 และไ ่ ีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรือ P
(3) ไ ่ ีค่าธรร เนีย ต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ค้างชาระตา ที่ หาวิทยาลัยเรียกเก็บ
(4) เป็น ผู้ ีควา ซื่อสัตย์ ีศีลธรร คุณธรร จริยธรร วัฒ นธรร และ ีจิตสาธารณะ โดย ีคะแนน
ควา ประพฤติไ ่ต่ากว่าร้อยละ 80 และควา ประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศ้กษา ตา
หลักเกณฑ์ที่ หาวิทยาลัยกาหนดโดยทาเป็นประกาศ หาวิทยาลัย
(5) ผ่านเกณฑ์การวัดระดับควา รู้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตา ประกาศ หาวิทยาลัย
(6) ีคุณส บัติอื่นตา ที่ หาวิทยาลัยกาหนด

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) ี ก ารปฐ นิ เทศและแนะแนวให้ กั บ อาจารย์ ให ่ ใ ห้ ี ค วา รู้ ค วา เข้ า ใจในนโยบายของ
หาวิทยาลัย ตลอดจนคณะและหลักสูตร
(2) ส่งเสริ อาจารย์ให้ ีการเพิ่ พูนควา รู้ สร้างเสริ ประสบการณ์เพื่อส่งเสริ การสอนและการวิ จัย
อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ อาจารย์ให้ ีการเพิ่ พูนควา รู้ สร้างเสริ ประสบการณ์เพื่อส่งเสริ การสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ ีการทาวิจัยในศาสตร์สาขาวิชาภาษาอั งกฤษธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริ และ
สนับสนุนให้ ีการศ้กษาต่อ การฝึกอบร การศ้กษาดูงานทางวิชาการในองค์กรวิชาชีพ การประชุ ทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการใช้สิทธิลาเพื่อเพิ่ พูนประสบการณ์
(2) ีการอบร เพื่อเพิ่ พูนควา รู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการ การวัด
และประเ ินผลการวิจัย
(3) ส่งเสริ ให้ ีการพัฒนาควา รู้และศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการสนับสนุน
การศ้กษาต่อในระดับสูงข้้นไป และการศ้กษาอบร ระยะสั้นเพื่อเพิ่ พูนควา รู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) ส่งเสริ และสนับสนุนให้อาจารย์ ีการผลิตผลงานทางวิชาการ การสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยโดย
จัดให้ ีช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ เช่น การจัดสั นาทางวิชาการ การประชุ ทางวิชาการ
การจัดทาวารสารทางวิชาการ
(5) ส่งเสริ ให้ ีควา ตกลงหรือควา ร่ว ื อกับสถาบันอุด ศ้กษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้ ีการ
แลกเปลี่ยนข้อูล หรือทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อควา ร่ว ือในการเรียนการสอน การทาวิจัย
และการจัดกิจกรร ทางวิชาการร่ว กัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การ ีส่ วนร่ว ในการเผยแพร่ค วา รู้ควา เข้าใจในหลักกฎห ายสาหรับประชาชนอันเป็นการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังค และชุ ชน
(2) กระตุ้ น ให้ อาจารย์ ผ ลิ ตผลงานทางวิช าการทั้ งในรูป แบบของเอกสารประกอบการสอน ตารา
หนังสือ
(3) ส่งเสริ การผลิตผลงานวิจัย บทควา วิจัย บทควา ทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ควา รู้ ให ่จนเกิด
ควา เชี่ยวในสาขาวิชาที่สอน
(4) ส่งเสริ ให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
(5) ส่งเสริ ให้อาจารย์เข้าร่ว การอบร สั นาทางวิชการที่จัดข้้นโดยหน่วยงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

100

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจกาหนดการกากับ าตรฐานคุณภาพการศ้กษาด้วยเกณฑ์การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินการตา ประกาศกระทรวงศ้กษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์ าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ าตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ีคณะกรร การบริหารหลักสูตรในการทาหน้าที่บริหาร
หลักสูตรดังนี้
1.1 ีอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ตร เป็ น ผู้ กากับดูแลและคอยให้ คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิบั ติให้ แก่
อาจารย์ผู้สอน
1.2 อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่ว กับผู้ บริห ารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตา และรวบรว ข้อ ูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3 จัดทา าตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรีย การฝึก การนิเทศก์และการประเ ินผล
และการสั นาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.4 ีการประเ ินควา พ้งพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศ้กษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรฯ ีการติดตา คุณภาพของบัณฑิตตา าตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากข้อ ูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบ และการ ีงานทา นอกจากนั้น
ยังติดตา ควา ต้องการของตลาดแรงงานและสังค
หลักสูตรฯทาการสารวจควา พ้งพอใจและควา คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และ
แจ้ งผลการส ารวจให้ กับคณะกรร การบริหารหลักสู ตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อ ูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกาหนดว่าผู้ใ ช้บัณฑิตจะต้อง ีคะแนนควา พ้งพอใจ ากกว่า
3.5 (จากระดับ 5)
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ควา สาคัญกับการรับนักศ้กษาเข้าศ้กษาในหลักสูตร การส่งเสริ พัฒ นานักศ้กษา
และผลลัพธ์ที่เกิดข้้นกับนักศ้กษา
3.1 หลักสูตรกาหนดคุณ ส บัติของนักศ้กษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบและสอบ
สั ภาษณ์เพื่อประเ ินควา พร้อ ด้านภาษาอังกฤษ ปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต
3.2 หลักสูตรส่งเสริ พัฒนานักศ้กษา
(1) กาหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรร ที่สา ารถให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพที่จาเป็นให้กับนักศ้กษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(2) ีระบบสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศ้กษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปร้กษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศ้กษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศ้กษาจะขอรับคาปร้กษาไว้
หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่เห าะส เพื่อให้นักศ้กษาที่ ีปัญหาในการเรียนหรือปัญหา
อื่น ๆ สา ารถขอรับคาปร้กษาจากอาจารย์ที่ปร้กษาทางวิชาการได้
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(3) ีระบบการอุทธรณ์ของนักศ้กษา นักศ้กษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือ ีเรื่องร้องเรียนทั้ง
เรื่องทั่วไปหรือผลการประเ ิน สา ารถติดต่ออาจารย์ที่ปร้กษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่
ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ
3.3 หลักสูตร ีการติดตา ข้ อ ูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดข้้นกับนักศ้กษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่
ของนักศ้กษา อัตราการสาเร็จการศ้กษา ควา พ้งพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ควา สาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จ้ง ีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ให ่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การ ีส่ วนร่ว ของอาจารย์ในการวางแผน การติดตา และ
ทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริ และการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
ีการคัดเลื อกอาจารย์ ให ่ตา ระเบียบและหลักเกณฑ์ของ หาวิทยาลัย ยกเว้นในส่ วนที่
กาหนดให้บุคคลที่จะบรรจุเป็นอาจารย์จะต้อง ีคุณวุฒิการศ้กษาระดับปริญญาโทข้น้ ไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรฯได้กาหนดนโยบายการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ดังนี้
(1) ไ ่ ี อ าจารย์ ป ระจ า หรืออาจารย์ อื่ น ในสั งกั ด หาวิท ยาลั ย ที่ ี ค วา รู้แ ละหรื อ
ประสบการณ์ตรงกับการสอนหัวข้อนั้น
(2) เป็ น การสอนหั ว ข้ อ ที่ ต้ อ งการให้ นั ก ศ้ ก ษา ี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ เ พื่ อ เพิ่ เติ
ประสบการณ์ให้ ีควา หลากหลาย ากข้้น
สาหรับการอนุ ัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจัดทาโดยการเสนอขอต่อ หาวิทยาลัย
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
ีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 ท่าน และผู้สอนจะต้องประชุ ร่ว กันเป็นปรจา
ทุก ภาคเรีย นในการวางแผนจั ดกิจ กรร การเรียนการสอน ประเ ิ นผลการจั ดการเรียนการสอน กาหนด
ประเด็ น ที่ ต้ องปรั บ ปรุ งแก้ ไขส าหรั บ การสอนในปี การศ้ กษาต่ อ ไปหรือประเด็ น ที่ ต้ องจัด ให้ ี การทบทวน
หลักสูตร เพื่อเก็บรวบรว ข้อ ูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิต ีคุณส บัติตรงกับ าตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุด ศ้กษาแห่งชาติ
4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูห วดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์)
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลั ก สู ต รฯให้ ค วา ส าคั ญ กั บ กระบวนการออกแบบหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ควา
ต้ อ งการของผู้ ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และก าหนดเป็ น าตรฐานผลการเรี ย นรู้ห รื อ ผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั งซ้่ ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ หาวิทยาลัยและคณะ ีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตร
ด้ว ยการวิเคราะห์ งาน (task analysis) ซ้่งแสดงควา เชื่อ โยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ีกระบวนการ
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันส ัยเ ื่อครบวงรอบการศ้กษา หรือไ ่เกิน 5 ปี
หลั ก สู ต รฯให้ ค วา ส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค าน้ งควา รู้ ค วา สา ารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ควา สา ารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริ ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
ีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศ้กษา
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หลั กสูตรฯกาหนดให้ ีการประเ ินผู้เรียนด้วยจุด ุ่งห าย 3 ประการ คือ การประเ ินผลการ
เรียนรู้ของนักศ้กษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเ ินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศ้กษาเอง และการประเ ินเพื่อเป็นข้อ ูลปรับปรุงการเรียนการสอน
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ ีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(1) การกาหนดคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทาหน้าที่
บริหารจัดการควร ีควา รู้อย่างต่าปริญญาตรี ีควา รู้หรือประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบร
ให้ ีควา รู้ควา เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จั ด เตรี ย ควา พร้ อ และการสนั บ สนุ น งานการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเ ินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะ นุ ษยศาสตร์และสังค ศาสตร์ จัดสรรงบประ าณประจาปีทั้งงบประ าณแผ่ นดินและเงิน
รายได้เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯจัดทาคาของบประ าณเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
นักศ้กษาผ่านคณะกรร การประจาคณะ
ให้ นั ก ศ้ กษา ี ส่ ว นร่ ว ในการก าหนดกิ จกรร เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง โดยการเสนอโครงการผ่ าน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรรับผิดชอบจัดทาแผน ดาเนินงานตา โครงการและประเ ินผลรายงาน
คณะและ หาวิทยาลัย
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรฯ ีห้องเรียนซ้่ง ีพื้นที่เพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
หลักสูตรฯ ี ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องคอ พิวเตอร์ และหนังสือ สาหรับการศ้กษาค้นคว้าของ
นักศ้กษา
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะ นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์จัดสรรงบประ าณประจาปีจากเงินรายได้เพื่อให้หลักสูตรใช้
ซื้อหนังสือและตาราเพิ่ เติ จากที่จัดซื้อไว้ในหอส ุด หาวิทยาลัย และให้จัดตั้งงบประ าณเ ื่อ ีควา จาเป็น
จะต้องจัดหาทรัพยากรอื่นเพิ่ เติ
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
หลักสูตรฯจัดให้ ีการประเ ินควา เพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจสอบอัตรา
การขอใช้ทรัพยากร ข้อร้องเรียน และสอบถา ควา ต้องการและควา พ้งพอใจของนักศ้กษาและอาจารย์
ผู้สอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 ี
ส่วนร่ว ในการประชุ เพื่อวางแผน ติดตา และ
    
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. ีรายละเอียดของหลักสูตร ตา แบบ คอ.2 ที่
    
สอดคล้องกับกรอบ าตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
3. ีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนา (ถ้า ี) ตา แบบ คอ.3 และ
    
คอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศ้กษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนา
    
(ถ้า ี) ตา แบบ คอ.5 และ คอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศ้กษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตา
    
แบบ คอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศ้กษา
6. ีการทวนสอบผลสั ฤทธิ์ของนักศ้กษาตา าตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน คอ.3 และ คอ.4 (ถ้า ี)
    
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศ้กษา
7. ีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเ ินผลการเรียนรู้ จากผล

   
การประเ ินการดาเนินงานที่รายงานใน คอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ให ่ (ถ้า ี) ทุกคน ได้รับการปฐ นิเทศหรือ
    
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
    
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน้่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า ี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไ ่น้อยกว่า
    
ร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับควา พ้งพอใจของนักศ้กษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ให ่ที่ ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไ ่น้อยกว่า 3.5 จาก
 
คะแนนเต็ 5.0
12.ระดับควา พ้งพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ ีต่อบัณฑิตให ่

เฉลี่ยไ ่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ 5.0
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเ ินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ร่ว กันของอาจารย์ในสาขาวิชาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชา
1.1.2 การสอบถา ควา พ้งพอใจของนักศ้กษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนรู้จาก
วิธีการสอนที่ใช้โดยใช้แบบสอบถา หรือการสั ภาษณ์
1.2 การประเ ินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเ ินการสอนโดยนักศ้กษาทุกปลายภาคการศ้กษา
1.2.2 การประเ ินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียน
ของนักศ้กษาและให้เขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเ ินจากนักศ้กษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตา หลักสูตร โดยใช้แบบสอบถา ในการเก็บ
รวบรว ข้อ ูลประจาทุกปี ตลอดจนการสั ภาษณ์ตัวแทนนักศ้กษา/บัณฑิต
2.2 ประเ ินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเ ินภายนอก โดยทาการประเ ินเป็นประจาทุก
ปีตา รอบการประเ ินคุณภาพ
2.3 ประเ ินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเ ินควา พ้งพอใจต่อ
หลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเ ินคุณภาพการศ้กษาประจาปี ตา ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุในห วดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรร การประเ ินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะหรือ หาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเ ินประสิทธิผลของการสอน โดยจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต รและหัวหน้าภาควิชาเพื่อการปรับปรุงและวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตา ผลการดาเนินงานตา ตัวบ่งชี้ในห วดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเ ินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรว
- ข้อ ูลการประเ ินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
- รายงานผลการดาเนินของประสบการณ์ภาคสนา รายงานผลการประเ ินการสอน
- รายงานผลการทวนสอบสั ฤทธิ์ของนักศ้กษา รายงานผลการประเ ินหลักสูตร
- รายงานผลการดาเนินการประเ ินคุณภาพภายใน ควา คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ( คอ.7) เสนอหัวหน้าภาควิชา
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4.4 ประชุ อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรและวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงานเพื่อใช้ในปีการศ้กษาต่อไปและจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเพื่อเสนอคณบดี
จากการรวบรว ข้อ ูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรว และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สา ารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซ้่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น
จะกระทาทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตร ีควา ทันส ัยและสอดคล้องกับควา ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
การแก้ไขหลักสูตร
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่ ใช้กับนักศ้กษาตั้งแต่ภาคการศ้กษาที่ 1 ปีการศ้กษา 2564
2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั ง ค โลก อั น เนื่ อ งจากการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital
Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรร 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดาเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าห ายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals :
SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รว ทั้งผลกระทบของการเป็นประชาค อาเซียน และควา ต้องการ
กาลังคนที่ ีทักษะในศตวรรษที่ 21
โดย ีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนจานวนหน่วยกิต
2.2 รายวิชาที่ปรับออก
2.3 รายวิชาที่ปรับเพิ่
2.4 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
2.5 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
3. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
3.1 ปรับเปลี่ยนจานวนหน่วยกิต
3.1.1 ห วดวิชาเฉพาะ
(ก) กลุ่ วิชาชีพ
เดิ
7
นก. เปลี่ยนเป็น
6
นก.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ตลอดหลักสูตร เรียนไ ่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
ห วดวิชาการศ้กษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ห วดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
- วิชาแกน
18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
48 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ห วดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ตลอดหลักสูตร เรียนไ ่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
ห วดวิชาการศ้กษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ห วดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
- วิชาแกน
18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
51 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
ห วดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3.2 รายวิชาทีป่ รับออก
3.2.1 ห วดวิชาศ้กษาทั่วไป
ก. กลุ่ วิชาภาษา
รหัสวิชา
GEL0203 ภาษาในกลุ่ ประชาค อาเซียน
ASEAN Languages

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)
3(3–0-6)

3.2.2 ห วดวิชาเฉพาะ
ก. วิชาแกน
BEC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
ENT1301 ควา รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
HRM1102 การจัดการองค์การ
Organization Management
ENL1011 การสนทนาทางธุรกิจ
Business Conversation
ข. วิชาบังคับ
ENB1009 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English 1

3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

3(3–0-6)

ค. วิชาเลือก
ENL1010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
ENL2311 การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
ENL2667 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2
English for Secretary 2
ENL2682 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร 2
English for Hotel 2
ENL3144 วาทการ
Art of Speech
ENL3315 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชน 2
English for Mass Media 2
ENL3663 การติดต่อทางธุรกิจ
Business Correspondence

3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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รหัสวิชา
ENL3673
ENL3682
ENL3683
ENL4910

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
English for Tourism 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา 2
English for Marketing and Advertising 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร 3
English for Hotel 3
สั นาเพื่อการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Seminar on Business English Research

3.3 รายวิชาปรับเพิ่ม
3.3.1 ห วดวิชาศ้กษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN0109
ศาสตร์แห่งราชันย์
King’s Philosophy
GEN0110
สาน้กไทย
Thai Consciousness
GEN0111
การสร้างบุคลิกผู้นา
Building Leadership
GEN0112
ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
GEN0113
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
GEN0114
สีสันวรรณกรร
Color of Literatures
GEN0115
ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
GEN0116
ควา ผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come True
2. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN0207
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Career Development
GEN0208
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
English for Health Care
GEN0209
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation Skills in English
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น(บ-ป-อ)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(250)

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

3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

รหัสวิชา
GEN0210
GEN0211
GEN0212
GEN0213
GEN0214
GEN0215
GEN0216

ชื่อวิชา
วาทกรร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Discourse English for Communication
ภาษาจีน
Chinese Language
ภาษาพ ่า
Burmese Language
ภาษาเข ร
Khmer Language
ภาษาลาว
Lao Language
ภาษาเวียดนา
Vietnamese Language
ภาษา าเลย์
Malay Language

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไ ่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN0308
อินโฟกราฟิก
Info Graphic
GEN0309
ชีวิตกับดิจิทัล
Digital for Life
GEN0310
การส่งเสริ สุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
GEN0311
ธรร ชาติบาบัด
Natural Therapy
GEN0313
การเต้น
Dancing
GEN0314
โยคะ
Yoga
GEN0315
ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
GEN0316
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti-Aging
GEN0317
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
GEN0318
รักปลอดภัย
Safe Sex
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น(บ-ป-อ)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

รหัสวิชา
GEN0319

ชื่อวิชา
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

3.3.2 ห วดวิชาเฉพาะด้าน
ก. วิชาแกน
ENB1003
ENB1004
ENB1005
ENB2001
ข. วิชาบังคับ
ENB3201
ค. วิชาเลือก
ENB2202
ENB3208
ENB4205

พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
Foundation for Entrepreneur
การจัดการองค์การและการบริหารทรัพยากร นุษย์
Organizational and Human Resource Management
เศรษฐศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
Economics for Business
การเขียนตา รูปแบบ
Organizational Patterns for Writing

3(3–0-6)

การอ่านบทควา เชิงวิชาการ
Reading Academic Articles

3(3–0-6)

ภาษาอังกฤษสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ
English for SMEs
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการดูแลสุขภาพ
English for Healthcare Business
การศ้กษาค้นคว้าและสร้างองค์ควา รู้
Research and Knowledge Formation

3(3–0-6)
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3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

3(3–0-6)
3(250)

3.4 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
1. ห วดวิชาศ้กษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
3(3–0-6) GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
Aesthetic Appreciation
GEH0102 สังค ไทยในบริบทโลก
3(3–0-6) GEN0103 สังค ไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
Thai Society in Global Context
GEH0201 การพัฒนาตน
3(3–0-6) GEN0104 การพัฒนาตน
Self Development
Self Development
GEH0202 ควา จริงของชีวิต
3(3–0-6) GEN0105 ควา จริงของชีวิต
Truth of Life
Truth of Life
GEH0203 ชีวิตในสังค พหุวัฒนธรร
3(3–0-6) GEN0106 ชีวิตในสังค พหุวัฒนธรร
Life in Multicultural Society
Life in Multicultural Society
GEH0204 ควา เป็นพลเ ือง
3(3–0-6) GEN0107 ควา เป็นพลเ ืองดี
Civic Education
Good Citizenship
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อควา เป็น นุษย์ที่ส บูรณ์
3(3–0-6) GEN0108 ควา คิดอันงดงา
Life Competencies for the Righteous
Beautiful Thought
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศ้กษา หาวิทยาลัย
3(3–0-6) GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
Life Skill Development for Undergraduate Student
The Royal Court of Suan Sunandha
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3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชาภาษา
GEL0101 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Informal Retrieval
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
English for Communication and Study Skills
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ
Thai for Careers

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชาภาษา
3(3–0-6)

GEN0201

3(3–0-6)

GEN0204

3(3–0-6)

GEN0205

3(3–0-6)

GEN0202

3(3–0-6)

GEN0206

3(3–0-6)

GEN0203
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การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Career

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
Information Technology for Communication and Learning
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อ
Science and Technology for Environment
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GES0203 ควา รู้เท่าทันสารสนเทศ
Information Literacy
GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อ
Science and Environments
GEN0307 หัศจรรย์แห่งควา คิด
Miracle of Thought
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
GEN0306 สุขภาพสาหรับชีวิตยุคให ่
Health Care for New Gen

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

3.5 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL1001 การฟังและการพูด 1
3(2–2-5) ENB1001
Listening and Speaking 1
ทั ก ษะการฟงและการพู ด ในชี วิ ต ประจ าวั น
เบื้ องต น โดยเน น การออกเสี ย ง อย่ า งถู ก ต อง
วัฒนธรร ที่เกี่ยวของกับสังค
Basic listening and speaking skills in
everyday use with an emphasis on
pronunciation; culture related to social
functions
ENL1003 กลวิธีการอ่าน
3(3–0-6) ENB1002
Reading Strategies
กลวิธีเบื้ องตนเพื่อการอานอยาง ีประสิทธิภ าพ
ควา เขาใจรูปแบบของ ภาษา คาอางอิงและคาเชื่อ
การหาควา ห ายของคาโดยการเดาจากบริบทและ
การหาใจควา สาคัญและรายละเอียด
Basic strategies for reading efficiency;
understanding language pattern; references
and connectives; discovering meaning of new
words by using context clues, word
formation; finding main ideas and details
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การฟังและการพูด
3(2–2-5)
Listening and Speaking
ทั ก ษะการออกเสี ย งอย่ า งถู ก ต้ อ ง สั ท อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ การฟั งและการพู ดในชีวิตประจาวัน
วัฒนธรร ตะวันตก
Pronunciation skill; English language
phonetics; listening and speaking skills in
everyday use; western culture
กลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์
3(3–0-6)
Critical Reading Strategies
กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การหาควา ห ายของ
คาโดยการเดาจากบริบ ทและการสร้างคา การหา
ใจควา ส าคั ญ และรายละเอี ย ด หลั ก การอ่ านเชิ ง
วิเคราะห์
Basic reading strategies; discovering
meaning of new words via context clues
and word formation; finding main ideas and
details; principles of critical reading

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ENL1005 ไวยากรณ์ในบริบท 1
Grammar in Contexts 1
การทบทวนและการประยุกตใชไวยากรณพื้นฐาน
เพื่อการอาน และการเขียนในบริบทตางๆ
A review and practice in applying basic
grammar to read and write sentences in a
variety of contexts
ENL1006 ไวยากรณ์ในบริบท 2
Grammar in Contexts 2
รายวิชาที่ตองเรียนผานมากอน: ENL1005 ไวยา
กรณในบริบท 1
การใชไวยากรณในบรบิทตาง ๆ โดยเนนการ
อานและการเขียนประโยคซับซ้อน
Prerequisite: ENL1005 Grammar in Contexts
1
An expansion of grammar through
contexts with an emphasis on reading and
writing more complex sentences

น(บ-ป-อ)
3(3–0-6)

3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ENB1201 โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
Basic Grammatical Structure
การทบทวนและการประยุ ก ต์ ใช้ โ ครงสร้ า ง
ไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการอ่านและเขียนประโยคใน
บริบททางธุรกิจต่างๆ
Review and application on basic
grammatical structures for reading and
writing at sentence level in business
contexts
ENB1202 โครงสร้างไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
Grammatical Structure in Business
Context
การใช้และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
ระดับสู ง โดยเน้นการอ่านและการเขียนประโยคที่
ซับซ้อน ากข้้น ในบริบทางธุรกิจต่างๆ
Application and analysis on advanced
grammatical structures with an emphasis on
reading and writing complex sentences and
paragraphs in business contexts
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น(บ-ป-อ)
3(3–0-6)

3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL1012 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0-6) ENB1203
English for Business Communication
ทัก ษะการสื่ อ สารเบื้ อ งต้ นเกี่ยวกับ ธุรกิจ การ
ร้ อ งขอ การให้ ข้ อ ู ล การให้ ค าแนะน าและวิ ธี ก าร
ปฏิบั ติ การรับ และแก้ไขปั ญ หา การติดต่อทางธุรกิจ
การรับรองลูกค้า ธรร เนีย ปฏิบัติสากลทางธุรกิจใน
ประเทศอุตสาหกรร
Basic business communicative skills;
making request, providing information, giving
advices and instructions, handling problems
and resolutions, business contacts,
entertaining business partners; business
etiquettes in industrialized countries
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0-6)
English for Business Communication
ศัพท์และส านวนเฉพาะทางด้านธุรกิจและ
อุตสาหกรร ทั กษะการสื่ อ สารทางธุรกิจเบื้ องต้ น
การแนะนาตนเอง การให้ข้อ ูลบริษัท การขอข้อ ูล
และการให้ข้อ ูล การนัดห าย การติดต่อสื่อสารใน
บริบทควา หลากหลายทางวัฒนธรร
Terminology and expressions in
business organizations and industries; basic
business communicative skills; self and
business introduction; requesting and
providing information; making an
appointment; business communication
based on intercultural context

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2009 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0-6) ENB2201
Communicative Business Writing
ก ารเขี ย น จ ด ห าย ทั่ ว ไป แ ล ะจ ด ห าย
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ หนังสือเวียน จดห าย
ส่วนตัวแบบสั้น การเขียนแผนผังควา คิด การเขียนป้าย
ประกาศ โน้ ต บั น ท้ ก ข้ อ ควา โฆษณา บั ต รแสดง
ควา รู้ส้กในโอกาสต่างๆ และการกรอกแบบฟอร์
Conventional hard copy and electronic
letters; circulation letters; short note-taking;
mind mapping; writing announcements, notices,
memos, short advertisements, and cards on
various occasions; form filling
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3–0-6)
Business Writing
การเขียนเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
ทั้งที่เป็นแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์
จดห ายทางธุรกิจ หนังสือเวียน วาระการประชุ
บันท้กการประชุ บันท้กข้อควา จดห ายเชิญ
บัตรเชิญ ป้ายประกาศ
Writing business documents in
paper-based and electronic forms: business
letters, circulation letters, agenda, minutes,
memos, invitation letters, invitation cards,
notices

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2661 ภาษาพูดทางธุรกิจ
3(3–0-6) ENB1204
Professional and Business Speaking
ศัพท์ สานวน และรูปแบบประโยคที่ใช้ในการ
ประชุ การเจรจาต่ อ รองกั บ ลู ก ค้ า และคู่ ค้ า การ
อภิปรายและการนาเสนอควา คิดเห็น เทคนิคในการ
พูดแบบ ืออาชีพและการสร้างควา ประทับใจให้กับ
ลูกค้า ารยาทและจริยธรร ในธุรกิจ
Basic terminology, expressions and
sentences used in meetings, negotiating with
customers and business partners, discussion
and giving view points; professional speaking
techniques; impressing clients; business
manners and ethics
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3–0-6)
Business Speaking
ศัพท์ สานวน และรูปแบบประโยคที่ใช้ใน
การประชุ การอภิปรายและการนาเสนอควา
คิดเห็น เทคนิคในการพูดแบบ ืออาชีพ ารยาทใน
ธุรกิจและควา เป็นพลเ ืองของโลก
Terminology, expressions and
sentences used in meetings; discussion and
expressing opinions; professional speaking
techniques; business manners and global
citizenship

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2662 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3(3–0-6) ENB1205
Business English Reading
หัวข้อและสาระหลักของบทควา สัญญา และ
เอกสารทางธุรกิจ การจัดเรียงลาดับควา สาคัญ การ
ตีควา การสรุปประเด็นและสาระหลัก
Topics and main ideas in business
articles, contracts, and documents; pattern
organization; interpretation and making
summaries
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3–0-6)
Business Reading
หั ว ข้ อ และสาระหลั ก ของเอกสารทางธุ ร กิ จ
เทคนิคการอ่านจับใจควา การฝึกทักษะในการอ่าน
บทอ่านทางธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ
ประกาศโฆษณา จดห ายอิเล็คทรอนิกส์ บันท้กการ
ประชุ บันท้กข้อควา สานวนที่ใช้ในทางธุรกิจ
Topics and main ideas of business
materials; reading techniqes and reading
practice in business related contexts;
business documents: advertisements,
electronic letters, meeting agenda, minutes,
memorandum; business expressions

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENL2115 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3–0-6)
Public Speaking in English
หลักและเทคนิ คการพูดในที่ชุ ชน ศิลปะการ
น าเสนอ การเลื อกค า ส านวน และประโยค การด้ ง
ควา สนใจของผู้ฟังและการสร้างควา ประทับใจ การ
อ้างอิงข้อควา คาพูดของบุคคลอื่น การนาเสนอและ
การสรุปประเด็นการพูด
Public speaking principles and techniques;
diction and quotation; drawing attention; making
impression; arts of delivery and making
conclusion

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ENB4203 การนาเสนอทางธุรกิจและการพูดในที่ชุมชน
Business Presentation and Public
Speaking
หลักการและการฝึกฝนการนาเสนอและการ
พูดภาษาอังกฤษในที่ชุ ชน เทคนิคการนาเสนอ การ
ตระหนักรู้ควา หลากหลายระหว่างวัฒนธรร การ
พั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารวัจ นภาษาและอวัจภาษา
การด้งควา สนใจผู้ฟังและการใช้สื่อเทคโนโลยี
Presentation and public speaking
principles and practices; delivery
techniques; intercultural awareness; verbal
and non-verbal communication skill
development; drawing audiences' attention
and using technological visual aids
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น(บ-ป-อ)
3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2666 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
3(3–0-6) ENB2207
English for Secretary
ศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในงาน
เลขานุการ หน้าที่และควา รับผิดชอบของเลขานุการ
การนั ด ห าย การสนทนาทางโทรศั พ ท์ การเขี ย น
บันท้กสั้นๆ การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ
Basic terminology, expressions and
sentence structures used in secretarial works;
job, duty, and responsibilities of a secretary;
making appointment, telephoning, writing
memos, and communication through various
channels
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
3(3–0-6)
English for Secretary
ศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยคที่ใช้ใน
งานเลขานุ ก าร หน้ า ที่ แ ละควา รั บ ผิ ด ชอบของ
เลขานุการ การนัดห าย การสนทนาทางโทรศัพท์
การอ่านและเขียนบันท้กสั้นๆ
Terminology, expressions and
sentence structures used in secretarial
works; duties and responsibilities of a
secretary; making appointment; telephoning;
reading and writing memos

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2673 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(3–0-6) ENB2205
English for Tourism 1
ศัพท์ สานวนพื้นฐานในอุตสาหกรร ท่องเที่ยว
ภาพรว และปัจจัยของอุตสาหกรร การท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศ
Basic terminology and expressions used
in tourism industry; types and functions of
tourism industry; pictures and factors overall
related to tourism industry at local and
international levels; terminology and
expressions usage
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3–0-6)
English for Tourism Industry
ควา รู้เกี่ยวกับอุต สาหกรร การท่ องเที่ ยว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศัพท์ สานวนพื้นฐาน
ในอุ ต สาหกรร ท่ อ งเที่ ย ว การท่ อ งเที่ ย วประเภท
ต่างๆ ภาคส่วนต่างๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและ
ภาพรว ของอุตสาหกรร การท่องเที่ยว
Overview of the tourism industry,
both domestic and international; basic
terminology and expressions used in
tourism industry; types and functions of
tourism industry; factors and overall
pictures related to tourism industry

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2674 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(3–0-6) ENB3205
English for Tourism 2
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: ENL2673
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
ค าศั พ ท์ ส าน วน ใน ด้ า น ต่ างๆ ของธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยว ที่พัก แผนการเดินทาง คาบรรยายสถานที่
ท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรร สาคัญที่ช่วยสร้างควา
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย
Prerequisite: ENL2673 English for Tourism
1
Specific terminology, expressions and
sentences used in-bound business; making
travel arrangements, giving information on
accommodation
and
transportation,
describing tourist attractions, traditions and
culture

125

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการพากย์ทัวร์และการนาชม
3(3–0-6)
พิพิธภัณฑ์
English for Guided Tours and Museums
คาศัพท์ สานวนที่เกี่ยวข้องในการบรรยาย
ทั ว ร์ แ ละการน าช พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข้ อ ควรและไ ่ ค วร
ปฏิบัติในประเทศไทยและต่างประเทศ ลักษณะนิสัย
และภู ิหลังของนักท่องเที่ยว
Terminology, expressions and
sentences used for guided tours and
museums; do's and don'ts in Thailand and
other countries; tourists' nature and
background

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2681 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3(3–0-6) ENB2204
English for Hotel 1
คาศัพท์ สานวนพื้นฐานในธุรกิจโรงแร แผนก
ต้อ นรั บ แผนกอาหารและเครื่อ งดื่ ภั ตตาคารและ
แผนกแ ่บ้าน
Introduction to hotel businesses; basic
terminology, expressions and communication
used in hotel business in various
departments; reservations, front office, house
keeping
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและที่พัก
3(3–0-6)
English for Hotel and Accommodation
คาศัพท์ สานวนในธุรกิจโรงแร แผนกจอง
ห้องพัก แผนกต้อนรับ แผนกบริการภายในห้องพัก
แผนกแ ่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ เบื้องต้น
การแก้ปัญหาในงานบริการ
Terminology and expressions in
hotel business: reservations, front office,
housekeeping, food and beverages;
troubleshooting in service job

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2683 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร
3(3–0-6) ENB2208
English for Food Service Establishments
ค าจ ากั ด ค ว า แ ล ะ ป ระ เภ ท ข อ งส ถ าน
ประกอบการร้านค้าด้านอาหาร ศัพท์ สานวนและรูป
ประโยคที่ ใช้ในสถานประกอบการด้ านอาหาร การ
สารองโต๊ะอาหาร การประชุ การจัดเลี้ยง การเสนอ
ราคาการจั ด เลี้ ย งและการบริ ก ารทั้ ง ในและนอก
สถานที่ การสั่งและการรับสั่งอาหาร การแนะนาและ
การอธิบายรายละเอียดของอาหาร เครื่องดื่ และการ
บริการ
Definition and types of food service
establishments; terminology, expressions and
sentences used for food service
establishments; table
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร
3(3–0-6)
English for Food Service Establishments
ค าจ ากั ด ควา และประเภ ทของสถาน
ประกอบการอาหาร ศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่
ใช้ในสถานประกอบการ การสารองโต๊ะ การประชุ
การจัด เลี้ ย ง การเสนอราคา การสั่ งและการรับ สั่ ง
อาหาร การแนะนาและการอธิบายรายละเอียดของ
อาหาร เครื่องดื่ และการบริการ
Definition and types of food service
establishments; terminology, expressions
and sentences used for food service
establishments; table reservation; meetings
and banquet; making quotation; ordering
and taking order; recommending and
describing food, beverages and services

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL2684 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว 3(3–0-6) ENB3801
เพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและการจัด
นิทรรศการ
English for Meetings, Incentive Travel,
Conventions and Exhibitions; MICE
คาจ ากัดควา และประเภทของการจัดประชุ
การท่ องเที่ย วเพื่ อเป็ น รางวัล การประชุ นานาชาติ
และการจั ด นิ ท รรศการ ศั พ ท์ ส านวนและรู ป แบบ
ประโยคที่สาคัญสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้จัดงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
งานกิจกรร ทางการตลาด การท่องเที่ยวเป็นห ู่คณะ
เพื่อเป็ นรางวัล การประชุ และนิทรรศการ การขาย
และการตลาด การวางแผน การให้ บ ริการและการ
ติดต่อประสานงาน
Definition and types of MICE;
terminology, expressions and sentences used
for MICE professions – entrepreneurs,
organizer and personnel; trade fair and
exhibitions; sales and marketing; planning,
service providing and cooperation
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชือ่ วิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว 3(250)
เพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและการจัด
นิทรรศการ
English for MICE
คาจากัดควา และประเภทของการจัดประชุ
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อเป็ นรางวัล การประชุ นานาชาติ
และการจัดนิทรรศการในศตวรรษที่ 21 ศัพท์ สานวน
และรูปแบบประโยคที่สาคัญสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้
จัดงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ การขายและการตลาด การวางแผน การ
ให้บริการและการติดต่อประสานงาน
Definition and types of MICE in the
21st century; terminology, expressions and
sentences used for MICE professions:
entrepreneurs, organizer and personnel; trade
fair and exhibitions; sales and marketing;
planning, service providing and cooperation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3113 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
3(3–0-6) ENB3211
Varieties in Contemporary English
การเปรียบเทียบ และควา แตกต่างระหว่าง
ภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาที่เป็นทางการและไ ่
เป็นทางการ ภาษาที่ใช้ในประเทศเจ้าของภาษา และ
ประเทศที่ไ ่ใช่เจ้าของภาษา คาสแลง สานวนที่พบใน
สื่อต่างๆ ในปัจจุบัน
Comparing and distinguishing uses of
spoken and written English, formal and
informal languages, native and non-native;
slang and expressions in current medias
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
3(3–0-6)
Varieties in Contemporary English
ควา แตกต่ างระหว่างภาษาพู ดและภาษา
เขียน ภาษาที่เป็นทางการและไ ่เป็นทางการ ควา
หลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศที่ ีภู ิ
หลังทางวัฒนธรร ที่แตกต่างกัน
Difference between spoken and
written English; formal and informal
languages; variation of English language
used in countries with different cultural
background

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3314 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อมวลชน 1
3(3–0-6) ENB3203
English for Mass Media 1
รูปแบบและหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิ พ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คาศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในหัว
เรื่อ ง สาระหลั ก และนั ย แฝง สื่ อสิ่ งพิ พ์ ส่ งเสริ การ
ขาย และโฆษณาสินค้า คุณธรร และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
Basic forms and principles of media; online media; media terminology and structure;
core content and implications; slang;
promotional printing materials and
commercials; mass media ethics and morality
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล
3(3–0-6)
English for Mass and Digital Media
หลักการ รูปแบบและแนวทางในการเขียน
สื่อสิ่งพิ พ์และสื่อดิจิทัล คาศัพท์และโครงสร้างทาง
ภาษาในหัวเรื่อง สาระหลักและนัยแฝง ภาษาเฉพาะ
สื่ อ สื่ อ สิ่ งพิ พ์ แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ งเสริ การขาย
และโฆษณาสิ น ค้ า คุ ณ ธรร และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
Principles, forms and styles of writing
for print and digital media; media
terminology and structure in lead, core
content and implications; media jargons;
print and digital materials for sale
promotion and commercials; mass media
ethics and morality

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3316 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
3(3–0-6) ENB3209
English for Sales and Purchasing
ศัพท์ สานวนและรูป แบบประโยคที่ใช้ในงาน
ขายและงานจั ดซื้อ หน้ าที่และควา รับผิ ดชอบ การ
ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า การน าเสนอสิ น ค้ า การส่ ง สิ น ค้ า การ
เจรจาต่อรองการซื้อ การขาย การค้าในกลุ่ ประเทศ
เพื่อนบ้านแถบชายแดน
Introduction to sales and purchasing;
specific terminology, expressions and
sentences used in sales and purchasing; jobs
and responsibilities; customers contacts;
offers; delivery; negotiations; ASEAN
borderline trading
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
3(3–0-6)
English for Sales and Purchasing
ศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ในงาน
ขายและงานจัดซื้อ หน้าที่และควา รับผิดชอบ การ
ติ ด ต่ อ ระหว่ างผู้ ข าย และผู้ ซื้ อ ในงานแสดงสิ น ค้ า
ต่างๆ การนาเสนอสินค้า การสั่งสินค้า การส่งสินค้า
การเจรจาต่อรองการซื้อการขาย การให้บริการหลัง
การขาย ขั้นตอนการซื้อขายธุรกิจสื่อออฟไลน์และ
ออนไลน์ การค้าเสรี
Terminology, expressions and
sentences used in sales and purchasing; job
responsibilities; contact between sellers and
purchasers in trade fairs; offers; orders;
delivery; negotiations; after sales service;
process in selling and buying on off-line and
online business; global free trade

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3466 การแปลทางธุรกิจ
3(3–0-6) ENB4202
Business Translation
หลั ก การแปล การแปลข่ าว บทควา สั ญ ญา
และเอกสารที่ ีควา สาคัญหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจใน
ปัจจุบัน
Principles of translation; translating
business news, articles, contracts, and other
documents
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การแปลทางธุรกิจ
3(3–0-6)
Business Translation
หลักการและกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาอั งกฤษส าหรับ
เอกสารทางธุรกิจต่างๆ
Principles and strategies of
translation from English to Thai and Thai to
English for business documents

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3681 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา 1
3(3–0-6) ENB3202
English for Marketing and Advertising 1
ศัพท์ ส านวนและโครงสร้างประโยคที่ ใช้ใน
การตลาดและการโฆษณา การตลาด และการโฆษณา
เบื้ องต้น การเข้าถ้ งลู กค้ า การวิจัยทางการตลาดการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
Basic terminology, expressions and
sentence structures used in marketing and
advertising business; introduction to
marketing and advertising; approaching
customers; market research and marketing
strategies
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา
3(3–0-6)
English for Marketing and Advertising
ศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยคที่ใช้ใน
การตลาดและการโฆษณา หลักการตลาด และการ
โฆษณาเบื้ อ งต้ น การเข้ า ถ้ ง ลู ก ค้ า การวิ จั ย ทาง
การตลาดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
Terminology, expressions and
sentence structures used in marketing and
advertising business; basic principles of
marketing and advertising; approaching
customers; market research and marketing
strategies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3686 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3–0-6) ENB2203
English for International Business
ศัพ ท์ ส านวนและรู ป แบบประโยคที่ ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทข้า ชาติ บริษัท
ร่ ว ทุ น เอกสารทางธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ควา แตกต่ า ง
ทางด้านวัฒนธรร
Terminology,
expressions
and
sentences used in international business;
forms of international business, multinational company, joint venture; business
documents; cross culture awareness
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่าง
3(3–0-6)
ประเทศ
English for International Trade and
Investment
ศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การทาธุรกิจ
นาเข้า-ส่งออก การสั่งสินค้า การชาระสินค้า เอกสาร
และขั้นตอนในการทาธุรกิจนาเข้า-ส่งออก พันธะ
การค้าเสรี ตลาดหุ้นนานาชาติและการลงทุน
Terminology, expressions and
sentences used in international trade and
investment; import-export business; orders;
payments; documentations and procedures
for importing-exporting; free-trade protocol;
international stocks exchange and
investment

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3687 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า
3(3–0-6) ENB3207
English for Customer Care
ศัพท์ ส านวนและรู ป แบบประโยคที่ ใช้ในการ
บริ ก ารลู ก ค้ า หลั ก การดู แ ลลู ก ค้ า การพบและดู แ ล
ลูกค้าผ่านการสื่อสารรูปแบบต่ างๆ ศูนย์บริการลูกค้า
สั พันธ์ การปฏิสั พันธ์กับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหา
การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
Introduction to customer care;
principles for customer care; specific
terminology, expressions and sentences used
in customer care; communicating with
customer through various channels; customer
call center; dealing with problems and
resolutions
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า
3(3–0-6)
English for Customer Service
ศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการ
บริการลูกค้า หลักการให้บริการลูกค้า การสื่อสารกับ
ลูกค้าในสถานการณ์และช่องทางต่างๆ ศูนย์บริการ
ลูกค้าสั พันธ์ การปฏิสั พันธ์กับลูกค้าในกรณีที่เกิด
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
Terminology, expressions and
sentences used in customer services;
principles for customer services;
communicating with customer in various
situations and channels; customer service
center; dealing with problems and
resolutions

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3811 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3–0-6) ENB3204
English for Public Relations
ศัพท์ สานวน การเขียน รูปแบบประโยคที่ใช้ใน
งานประชาสั พันธ์ และการให้ ข้อ ูลสั้นๆ การแถลง
ข่าว การเก็บและรวบรว ข่าว
Introduction to public relations;
specific terminology, expressions and
sentences used in public relations; giving brief
information; press release; mapping;
promotional materials.
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3–0-6)
English for Public Relations
ควา รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสั พันธ์
สื่อดั้งเดิ และสื่ อให ่ สื่ อประชาสั พั นธ์ การแปล
และการเขียนข่าวประชาสั พันธ์
Introduction to public relations;
traditional media and new media; public
relations materials; translating and writing
press release

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3812 ภาษาอังกฤษเพื่อทรัพยากรมนุษย์
3(3–0-6) ENB3212
English for Human Resources
ศัพท์ ส านวนและรูป แบบประโยคที่ ใช้ในงาน
ทรั พ ยากรบุ ค คล การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การสร้ า ง
ควา สั พันธ์กับบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
Introduction to human resources;
specific terminology, expressions and
sentences used in human resources;
recruitments; employee relations; human
resource development
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 3(3–0-6)
มนุษย์
English for Human Resource Management
and Development
ศั พ ท์ และส าน วน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ทรัพยากรบุคคล ประกาศรับส ัครงาน ลักษณะงาน
และคุณลักษณะที่พ้งประสงค์ของอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับงานธุรกิจ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การ
สร้างควา สั พั น ธ์กับ บุ คลากร การสั ภาษณ์ งาน
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21
Terminology and expressions
related to human resources; job ads; job
description and person specification;
recruitment; job interview; employee
relations; personal development for 2 1 st
century professionals

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL3815 ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์
3(3–0-6) ENB3206
English for Logistics
ศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ในงานโล
จิสติกส์เบื้องต้น การบริการโลจิสติกส์ การบริหารและ
จัดการโลจิสติกส์ ประเภทของสินค้า ประเภทของการ
ขนส่ง
Introduction to logistics; specific
terminology, expressions and sentences used
in logistics; inventory management and
procurement; types of goods; modes of
transport
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่ 3(3–0-6)
อุปทาน
English for Logistics and Supply Chain
Management
หลั ก การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
เบื้ องต้ น กิ จ ก รร ห ลั ก ด้ า น โลจิ ส ติ ก ส์ การ
ให้บริการโลจิสติกส์ ประเภทของสินค้า ช่องทางการ
ขนส่ง คุณส บัติและลักษณะงานในโลจิสติกส์ ศัพท์
เฉพาะและส านวนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Basic concepts of logistics and
supply chain; logistics activities; logistics
services; types of goods; modes of
transportation; person specification and job
description in logistics; terminology and
expressions related to logistics and supply
chain management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ENL3816 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
ศัพท์ ส านวนและรู ปแบบประโยคที่ ใช้ ใน
ธุรกิจการบิ น การให้ ข้อ ู ลการจองบั ตรโดยสาร
การบริ การภาคพื้ น ดิ น การบริ การบนเครื่ องบิ น
การประกาศต่างๆ
Introduction to airline business;
terminology, expressions and sentences
used in airline business, ticketing, airport
checking in, boarding, and inflight services
ENL3901 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
Skills Development Though English
Camp
การสร้ า งเจตคติ ที่ ดี กั บ ภาษาอั ง กฤษ
ทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษในสถานการณ์ ส ติ
ต่างๆ การบริหารและการจัดการค่าย
Creating positive attitude towards
English; communication in simulated
situations; camp management

น(บ-ป-อ)
3(3–0-6)

3(90)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENB2206 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3–0-6)
English for Airline Business
ธุรกิจการบินในสหัสวรรษปัจจุบัน ศัพท์ สานวน
และรูปแบบประโยคเฉพาะที่ใช้ในธุรกิจการบิน การจอง
บัต รโดยสาร การบริการภาคพื้ นดิ น ธุรกิจสิ นค้ าปลอด
ภาษี การบริการบนเครื่องบิน การประกาศต่างๆ
Airline business in the present
millennium; terminology, expressions and
sentences used in airline business: reservation,
ground services, duty-free business, in-flight
services, announcements
ENB4801 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง
3(90)
Personal Development through English Camp

การสร้างเจตคติ ที่ ดีกับ ภาษาอังกฤษ การสร้าง
ควา เชื่อ ั่นและศรัทธาในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ส ติในระดับ
ต่างๆ การบริหารและการจัดการค่าย
Creating positive attitude towards
English; developing self-esteem and selfconfidence;
personality
development;
communication skills in simulated situations at
different levels; camp procedure and
management
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL4811 ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรคมนาคมและสารสนเทศ 3(3–0-6) ENB3210
English For Telecommunication and
Information Technology
ศั พ ท์ ส านวนและรู ป แบบประโยคที่ ใช้ กั บ
งานโทรค นาค และสารสนเทศ ควา ก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี กั บ งานธุ ร กิ จ สั งค และการสร้ า ง
เครือข่าย
Introduction to telecommunication
and information technology; specific
terminology, expressions and sentences
used in telecommunication and information
technology; convergence in telecoms and
IT; IT society and networking

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรคมนาคม สารสนเทศ
3(3–0-6)
และปัญญาประดิษฐ์
English for Telecommunication,
Information Technology and AI
ศัพ ท ส านวนและรูป แบบประโยคที่ ใชกั บ
งานโทรค นาค และสารสนเทศในยุ ค ดิ จิ ต อล
ควา ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี กั บ ธุ ร กิ จ ส ั ย ให ่
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Terminology, expressions and
sentences used in telecommunication and
information technology in digital era;
advance in technology and modern
business; robot and AI technology

ENL4812 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
3(3–0-6) ENB4201
English Preparation for TOEIC
ลั ก ษ ณ ะแล ะรู ป แบ บ ข้ อ สอบ TOEIC
เทคนิคและวิธีการทาข้อสอบ TOEIC ที่ ีประสิทธิผล
Key features of TOEIC; TOEIC
techniques and strategies

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
3(3–0-6)
English Preparation for TOEIC
ลั ก ษ ณ ะข้ อ สอบ TOEIC เทคนิ คและ
กลยุทธ์ในการทาข้อสอบ TOEIC
Key features of TOEIC; TOEIC
techniques and strategies

140

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL4813 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS
3(3–0-6) ENB4204
English Preparation for TOEFL/IELTS
ลั ก ษณะข้ อ สอบ TOEFL และIELTS เทคนิ ค
แ ล ะ วิ ธี ก ารท าข้ อ ส อ บ TOEFL แ ล ะ IELTS ที่ ี
ประสิทธิผล
Key features of TOEFL/IELTS;
TOEFL/IELTS techniques and strategies
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS
3(3–0-6)
English Preparation for TOEFL/IELTS
ลักษณะข้อสอบ TOEFL และIELTS เทคนิค
และกลยุทธ์ในการทาข้อสอบ TOEFL และIELTS
Key features of TOEFL/IELTS;
TOEFL/IELTS techniques and strategies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL4912 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(250) ENB4803
Study Visit in English Speaking Countries
การเรี ย นร่ ว ในชั้ น เรี ย นใน หาวิ ท ยาลั ย
ต่ า งประเทศ โดยเน้ น วิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และวัฒนธรร
Sit-in in overseas universities focusing on
courses related to business English and
culture
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูด
3(250)
ภาษาอังกฤษ
Study Visit in English Speaking Countries
การเรี ย นร่ ว ในชั้ น เรี ย นใน หาวิ ท ยาลั ย
ต่ างประเทศ โดยเน้ น วิช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรร
Sit-in in overseas universities focusing
on courses related to Business English and
culture

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENL4913 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
2(90) ENB4901
ธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in
Business English
การเตรีย ควา พร้อ เพื่อปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การบรรยายโดยวิทยากร การดูงานใน
สถานประกอบการ การส่งเสริ
คุณธรร และจริยธรร ในการประกอบธุรกิจ การทา
รายงาน และการสั นา
Preparation for working in various
sectors through guest speakers and business
visit; promotion on business ethics and
morality; reports and seminars
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
1(90)
ธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in
Business English
การเตรี ย ควา พร้ อ ส าหรั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยเข้าร่ว การสั นาและการ
ฝึกอบร การส่งเสริ คุณธรร และจริยธรร ในการ
ประกอบธุ ร กิ จ แนวทางการเลื อ กสถานที่ ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ก า ร จ า ล อ ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for internship through
seminars and training programs; promotion
on business ethics and morality; guidelines
for selecting a company or organization for
internship; simulated internship

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ENL4914 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Professional Experience in Business English
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบันท้ก
การปฏิบั ติงาน การวิเคราะห์งานทีปฏิบัติ การประเ ิน
ตนเอง การประเ ิ น จากสถานประกอบการ การหา
รายงานและการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การสั นา
ภายหลังการปฏิบัติงาน
Work operation in work places; working
record, working analysis, SAR; evaluation from
work sites; making report and presentation;
seminar

น(บ-ป-อ)
5(450)

รหัสวิชา
ENB4902
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Professional Experience in Business
English
การฝึกปฏิบัติงาน การบันท้กการปฏิบัติงาน
หน้าที่ควา รับผิดชอบ คุณส บัติที่พ้งประสงค์ แนว
ปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไข การประเ ินการฝึก
ประสบการณ์ วิช าชีพ การรายงานและน าเสนอผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสั นา
Practice in a workplace; working
record: job duties, preferred qualification,
working practices, problems and solutions;
internship evaluation; training report and
presentation; seminar

น(บ-ป-อ)
5(450)

4. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เ ื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิ และเกณฑ์ าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ้กษาธิการ ยังคงปรากฏดังนี้
เกณฑ์กระทรวง
(หน่วยกิต)

โครงสร้างเดิ
(หน่วยกิต)
พศ..2559

โครงสร้างให ่
(หน่วยกิต)
พศ..2564

1. ห วดวิชาศ้กษาทั่วไป
2. ห วดวิชาเฉพาะ
3. ห วดวิชาเลือกเสรี

> 30
> 84
>6

30
94
6

30
93
6

จานวนหน่วยกิต รว ไ ่น้อยกว่า

120

130

129

โครงสร้างหลักสูตร
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5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
5.1 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
1.ห วดวิชาศ้กษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.ห วดวิชาศ้กษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชา นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์
6 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชา นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์
9 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาภาษา
6 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
-และนักศ้กษาต้องเลือกเรียนอีกไ ่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจาก 3 กลุ่ วิชาข้างต้น
2.ห วดวิชาเฉพาะด้าน
94 หน่วยกิต
2.ห วดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาแกน
18 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาแกน
18 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาเลือก
48 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาเลือก
51 หน่วยกิต
-กลุ่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
-วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
3.ห วดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.ห วดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

146

5.2 รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEH0102 สังค ไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
GEH0201 การพัฒนาตน
Self Development
GEH0202 ควา จริงของชีวิต
Truth of Life
GEH0203 ชีวิตในสังค พหุวัฒนธรร
Life in Multicultural Society
GEH0204 ควา เป็นพลเ ือง
Civic Education
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อควา เป็น นุษย์ที่ส บูรณ์
Life Competencies for the Righteous
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศ้กษา หาวิทยาลัย
Life Skill Development for Undergraduate Student
-ปรับเพิ่ -

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0–6) GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)

-ปรับเพิ่ 147

GEN0103 สังค ไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
GEN0104 การพัฒนาตน
Self Development
GEN0105 ควา จริงของชีวิต
Truth of Life
GEN0106 ชีวิตในสังค พหุวัฒนธรร
Life in Multicultural Society
GEN0107 ควา เป็นพลเ ืองดี
Good Citizenship
GEN0108 ควา คิดอันงดงา
Beautiful Thought
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
King’s Philosophy
GEN0110 สาน้กไทย
Thai Consciousness

น(บ-ป-อ)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
-ปรับเพิ่ -

น(บ-ป-อ)

รหัสวิชา
GEN0111

-ปรับเพิ่ -

GEN0112

-ปรับเพิ่ -

GEN0113

-ปรับเพิ่ -

GEN0114

-ปรับเพิ่ -

GEN0115

-ปรับเพิ่ -

GEN0116
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชา
การสร้างบุคลิกผู้นา
Building Leadership
ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
สีสันวรรณกรร
Color of Literatures
ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
ควา ผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come True

น(บ-ป-อ)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)

รหัสวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
GEL0101
GEL0102
GEL0103
GEL0201
GEL0202
GEL0204
GEL0203

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Informal
Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
English for Communication and Study Skills
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ
Thai for Careers
ภาษาในกลุ่ ประชาค อาเซียน
ASEAN Languages
-ปรับเพิ่ -

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

รหัสวิชา
กลุ่มวิชาภาษา

3(3-0–6)

GEN0201 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information
Retrieval
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Career
-ปรับออก-

3(3-0–6)

GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Career Development
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
English for Health Care
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ

3(3-0–6)

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

-ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ 149

น(บ-ป-อ)

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

3(3-0–6)
3(3-0–6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Public Speaking and Presentation Skills in English
GEN0210 วาทกรร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Discourse English for Communication
GEN0211 ภาษาจีน
Chinese Language
GEN0212 ภาษาพ ่า
Burmese Language
GEN0213 ภาษาเข ร
Khmer Language
GEN0214 ภาษาลาว
Lao Language
GEN0215 ภาษาเวียดนา
Vietnamese Language
GEN0216 ภาษา าเลย์
Malay Language
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

GES0101

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
Information Technology for Communication and
Learning

3(3-0–6)

GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication

3(3-0–6)

GES0102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

3(3-0–6)

GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0–6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
-ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -
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น(บ-ป-อ)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
Science and Technology for Quality of Life

น(บ-ป-อ)

รหัสวิชา

GES0201

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อ
Science and Technology for Environment

3(3-0–6)

GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อ

3(3-0–6)

GES0202

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ควา รู้เท่าทันสารสนเทศ
Information Literacy
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
-ปรับเพิ่ -

3(3-0–6)

GEN0307

3(3-0–6)

3(3-0–6)

GEN0304

3(3-0–6)

GEN0312

3(3-0–6)

GEN0305

3(3-0–6)

GEN0306

รหัสวิชา

GES0203
GES0204
GES0205
GES0206

Science and Environments

GEN0308

-ปรับเพิ่ -

GEN0309

-ปรับเพิ่ -

GEN0310

-ปรับเพิ่ -

GEN0311

151

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชา
Science and Technology for Quality of Life

หัศจรรย์แห่งควา คิด
Miracle of Thought
รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
สุขภาพสาหรับชีวิตยุคให ่
Health Care for New Gen
อินโฟกราฟิก
Info Graphic
ชีวิตกับดิจิทัล
Digital for Life
การส่งเสริ สุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
ธรร ชาติบาบัด
Natural Therapy

น(บ-ป-อ)

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

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
-ปรับเพิ่ -

น(บ-ป-อ)

-ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -ปรับเพิ่ -
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
GEN0313 การเต้น
Dancing
GEN0314 โยคะ
Yoga
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti-Aging
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
GEN0318 รักปลอดภัย
Safe Sex
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital

น(บ-ป-อ)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียน
94 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียน
93 หน่วยกิต
วิชาแกน
เรียน
18 หน่วยกิต
วิชาแกน เรียน
18 หน่วยกิต
BEC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3–0-6)
-ปรับออกGeneral Economics
ENT1301 ควา รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3–0-6)
-ปรับออกIntroduction to Business Operation
HRM1102 การจัดการองค์การ
3(3–0-6)
-ปรับออกOrganization Management
-ปรับเพิ่ ENB1005 เศรษฐศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
3(3–0-6)
Economics for Business
-ปรับเพิ่ ENB1003 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(3–0-6)
Foundation for Entrepreneur
-ปรับเพิ่ ENB1004 การจัดการองค์การและการบริหารทรัพยากร นุษย์ 3(3–0-6)
Organizational and Human Resource
Management
ENL1001 การฟังและการพูด 1
3(2–2-5) ENB1001 การฟังและการพูด
3(2–2-5)
Listening and Speaking 1
Listening and Speaking
ENL1003 กลวิธีการอ่าน
3(3–0-6) ENB1002 กลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์
3(3–0-6)
Reading Strategies
Critical Reading Strategies
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียน
วิชาแกน
เรียน
ENL1011 การสนทนาทางธุรกิจ
Business Conversation
-ปรับเพิ่ -

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
94 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียน
18 หน่วยกิต
วิชาแกน เรียน
3(3–0-6)

วิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ เรียน
ENL1005 ไวยากรณ์ในบริบท 1
Grammar in Contexts 1
ENL1006 ไวยากรณ์ในบริบท 2
Grammar in Contexts 2
ENL1009 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ENL1012 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ENL2009 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Communicative Business Writing
ENL2661 ภาษาพูดทางธุรกิจ
Professional and Business Speaking
ENL2662 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
Business English Reading

69 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3(3–0-6)

น(บ-ป-อ)
93 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
-ปรับออก-

ENB2001

3(3–0-6)

การเขียนตา รูปแบบ
3(3–0-6)
Organizational Patterns for Writing
วิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
69 หน่วยกิต
วิชาบังคับ เรียน
18 หน่วยกิต
ENB1201 โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
3(3–0-6)
Basic Grammatical Structure
ENB1202 โครงสร้างไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
3(3–0-6)
Grammatical Structure in Business Context
-ปรับออก-

3(3–0-6)

ENB1203

3(3–0-6)

ENB2201

3(3–0-6)

ENB1204

3(3–0-6)

ENB1205

3(3–0-6)
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Writing
การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Speaking
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business Reading

3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะ
เรียนไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
เรียน
-ปรับเพิ่ วิชาเลือก
เรียนไม่น้อยกว่า
ENL1010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
ENL2115 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุ ชน
Public Speaking in English
ENL2311 การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
ENL2666 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
English for Secretary
ENL2667 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2
English for Secretary 2
ENL2673 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
English for Tourism 1
ENL2674 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
English for Tourism 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
69 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ
เรียนไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
เรียน
ENB3201 การอ่านบทควา เชิงวิชาการ
Reading Academic Articles
48 หน่วยกิต
วิชาเลือก
เรียนไม่น้อยกว่า
3(3–0-6)
-ปรับออก3(3–0-6)

ENB4203

3(3–0-6)
3(3–0-6)

น(บ-ป-อ)
69 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3(3–0-6)

การนาเสนอทางธุรกิจและการพูดในที่ชุ ชน
Business Presentation and Public Speaking

51 หน่วยกิต
3(3–0-6)

-ปรับออกENB2207

3(3–0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
English for Secretary

3(3–0-6)

-ปรับออก-

3(3–0-6)

ENB2205

3(3–0-6)

ENB3205
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ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรร การท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
ภาษาอังกฤษเพื่อการพากย์ทัวร์และการนาช
พิพิธภัณฑ์
English for Guided Tours and Museums

3(3–0-6)
3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ENL2681
ENL2682
ENL2683
ENL2684

ENL3113
ENL3144
ENL3314
ENL3315

ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร 1
3(3–0-6)
English for Hotel 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร 2
3(3–0-6)
English for Hotel 2
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร
3(3–0-6)
English for Food Service Establishments
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดประชุ การท่องเที่ยว
3(3–0-6)
เพื่อเป็นรางวัล การประชุ นานาชาติและการจัด
นิทรรศการ
English for Meetings, Incentive Travel,
Conventions and Exhibitions; MICE
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
3(3–0-6)
Varieties in Contemporary English
วาทการ
3(3–0-6)
Art of Speech
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชน 1
3(3–0-6)
English for Mass Media 1
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชน 2
3(3–0-6)
English for Mass Media 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
ENB2204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร และที่พัก
3(3–0-6)
English for Hotel and Accommodation
-ปรับออกENB2208
ENB3801

ENB3211

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร
English for Food Service Establishments
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดประชุ การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การประชุ นานาชาติและการจัด
นิทรรศการ
English for MICE

3(3–0-6)

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
Varieties in Contemporary English

3(3–0-6)

3(250)

-ปรับออกENB3203

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ วลชนและสื่อดิจิทัล
English for Mass and Digital Media
-ปรับออก-
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3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ENL3316
ENL3466
ENL3663
ENL3673
ENL3681
ENL3682
ENL3683
ENL3686

ชื่อวิชา
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
English for Sales and Purchasing
การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
การติดต่อทางธุรกิจ
Business Correspondence
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
English for Tourism 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา 1
English for Marketing and Advertising 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา 2
English for Marketing and Advertising 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร 3
English for Hotel 3
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business

ENL3687 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า
English for Customer Care

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
48 หน่วยกิต
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
3(3–0-6) ENB3209 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
English for Sales and Purchasing
3(3–0-6) ENB4202 การแปลทางธุรกิจ
Business Translation
3(3–0-6)
-ปรับออก3(3–0-6)
3(3–0-6)

น(บ-ป-อ)
51 หน่วยกิต
3(3–0-6)
3(3–0-6)

-ปรับออกENB3202

3(3–0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา
English for Marketing and Advertising

3(3–0-6)

-ปรับออก-

3(3–0-6)

-ปรับออก-

3(3–0-6)

ENB2203

3(3–0-6)

ENB3207
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ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
English for International Trade and
Investment
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า
English for Customer Service

3(3–0-6)

3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อวิชา
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
ENL3811 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสั พันธ์
English for Public Relations
ENL3812 ภาษาอังกฤษเพื่อทรัพยากร นุษย์
English for Human Resources
ENL3815

ENL3816
ENL3901
ENL4811

ENL4812

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
48 หน่วยกิต
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
3(3–0-6) ENB3204 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสั พันธ์
3(3–0-6)
English for Public Relations
3(3–0-6) ENB3212 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
3(3–0-6)
นุษย์
English for Human Resources Management
and Development
ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์
3(3–0-6) ENB3206 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
3(3–0-6)
English for Logistics
อุปทาน
English for Logistics and Supply Chain
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3–0-6) ENB2206 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3–0-6)
English for Airline Business
English for Airline Business
ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
3(90) ENB4801 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง
3(90)
Skills Development Though English Camp
Personal Development through English
Camp
ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรค นาค และสารสนเทศ
3(3–0-6) ENB3210 ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรค นาค สารสนเทศ และ 3(3–0-6)
English For Telecommunication and
ปัญญาประดิษฐ์
Information Technology
English for Telecommunication, Information
Technology and AI
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
3(3–0-6) ENB4201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
3(3–0-6)
English Preparation for TOEIC
English Preparation for TOEIC
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ENL4813
ENL4910
ENL4912
ENL4916

ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS
3(3–0-6)
English Preparation for TOEFL/IELTS
สั นาเพื่อการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(250)
Seminar on Business English Research
การศ้กษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
3(250)
Study Visit in English Speaking Countries
การฝึกอบร ต่างประเทศ
3(250)
Overseas Training
-ปรับเพิ่ -

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
ENB4204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS
English Preparation for TOEFL/IELTS

น(บ-ป-อ)
51 หน่วยกิต
3(3–0-6)

-ปรับออกENB4803
ENB4802
ENB4205

-ปรับเพิ่ -

ENB2202

-ปรับเพิ่ -

ENB3208

159

การศ้กษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
Study Visit in English Speaking Countries
การฝึกอบร ต่างประเทศ
Overseas Training
การศ้กษาค้นคว้าและสร้างองค์ควา รู้
Research and Knowledge Formation
ภาษาอังกฤษสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อ
English for SMEs
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการดูแลสุขภาพ
English for Healthcare Business

3(250)
3(250)
3(250)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียน
5 หน่วยกิต
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียน
5 หน่วยกิต
ENL4913 การเตรีย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(90) ENB4901 การเตรีย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
1(90)
Preparation for Professional Experience in
ธุรกิจ
Business English
Preparation for Professional Experience in
Business English
ENL4914 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450) ENB4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450)
Professional Experience in Business English
Professional Experience in Business English
หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตร หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตร หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ไ ่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน าแล้วและต้องไ ่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไ ่ ไ ่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน าแล้วและต้องไ ่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไ ่
นับหน่อยกิตรว ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
นับหน่อยกิตรว ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ภาคผนวก ง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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1.
2.
3.
4.

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล นางอังค์วรา เหลืองนภา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง 067263 สังกัด คณะ นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด.
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2561
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
(หลักสุตรนานาชาติ)
จอ เกล้าธนบุรี
ศศ. .
ภาษาอังกฤษเพื่อ
2549
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์เฉพาะ
(หลักสุตรนานาชาติ)
ประกาศนียบัตร 2545
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรร ธิราช
วิชาชีพครู
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
2543
หาวิทยาลัยธรร ศาสตร์

5. ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัย
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน
ภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
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words_Punjaporn%20Pojanapunya%20and%20Angvarrah%20Lieungnapar.pdf
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Akkarathanakul, P. (2017). Different
Views from Different Positions toward the Preferable Qualifications of Business
English Graduates. International Journal of Management and Applied Science, October,
3(10), 17-21. http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=414
Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2017). The Development of Learning
Management of Business English Students to Achieve the Needs of
Entrepreneurs. Paper in Proceedings of the 4th International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, March, 307-314.
https://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article4017
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2016). A Corpus-Based
Approach to Learning a Tour Guide Talk. International Journal of
Humanities, Arts and Social Sciences, April, 2(2), 58-63.
https://kkgpublications.com/humanities-arts-social-sciences-v2issue-2-article-2/
6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต
การบริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสอน
1. Independent Study
2. English for Human Resources
3. English for Logistics
4. Public Speaking in English
5. Seminar on research in business English
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล นายอนันตชัย เอกะ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง 008472 สังกัดคณะ นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์
4. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
M.A.
Education (English)
1995
Western Carolina
University, U.S.A.
Certificate in 1989
Thames Valley, England
Hotel
Management
Certificate in 1988
Thammasat University
Tour Guide
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
2528
หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุ วัน
5. ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัย
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน
ภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อนันตชัย เอกะ, และ
นภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับ
องค์กรธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อนันตชัย เอกะ และคณะ. (2558). การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้
คลังข้อมูลภาษา (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
บทความวิจัย
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Kunnu, W. (2019). The Study of
Problems during Internship Program of Business English Undergraduates and
their Suggestions. Paper in Proceedings of the ICBTS 2019-2020 International
Academic Multidiscipline Research Conferences, December, 42-47.
https://www.icbtsconference.com/17085480/e-proceeding-zurich-2019
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Akkarathanakul, P., Lieungnapar, A., Bunchutrakun, C., Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2018).
Students’ Perceptions towards the Improvement of English Skills
Through Researching Target Needs Analysis. International Journal of
Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 10-13.
http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=456
Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2018). The Effect of Exploring a Target
Needs on Decision Making on the Job Training of Business English
Students. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 4952.http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=456
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Akkarathanakul, P. (2017). Different
Views from Different Positions toward the Preferable Qualifications of Business
English Graduates. International Journal of Management and Applied Science, October,
3(10), 17-21. http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=414
Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2017). The Development of Learning
Management of Business English Students to Achieve the Needs of
Entrepreneurs. Paper in Proceedings of the 4th International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, March, 307-314.
https://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article4017
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2016). A Corpus-Based
Approach to Learning a Tour Guide Talk. International Journal of
Humanities, Arts and Social Sciences, April, 2(2), 58-63.
https://kkgpublications.com/humanities-arts-social-sciences-v2issue-2-article-2/
6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผู้อานวยการศูนย์ภาษา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรร
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1.
2.
3.
4.

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล นางสาวจินต์จิรา บุญชูตระกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สัญญาจ้างเลขที่ 272 ลงวันที่ 19 ธันวาค 2554 สังกัดคณะ นุษยศาสตร์และสังค ศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด.
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
กาลังศ้กษา
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สื่อสารระหว่างประเทศ
ศศ. .
ภาษาอังกฤษเพื่อ
2551
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์เฉพาะ
(หลักสุตรนานาชาติ)
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ
2545
หาวิทยาลัยศิลปากร

5. ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัย
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน
ภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อนันตชัย เอกะ, และ
นภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับ
องค์กรธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
จินต์จิรา บุญชูตระกูล และคณะ. (2558). การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูลภาษา (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
บทความวิจัย
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Kunnu, W. (2019). The Study of
Problems during Internship Program of Business English Undergraduates and
their Suggestions. Paper in Proceedings of the ICBTS 2019-2020 International
Academic Multidiscipline Research Conferences, December, 42-47.
https://www.icbtsconference.com/17085480/e-proceeding-zurich-2019
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Akkarathanakul, P., Lieungnapar, A., Bunchutrakun, C., Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2018).
Students’ Perceptions towards the Improvement of English Skills
Through Researching Target Needs Analysis. International Journal of
Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 10-13.
http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=456
Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2018). The Effect of Exploring a Target
Needs on Decision Making on the Job Training of Business English
Students. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 4952.http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=456
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Akkarathanakul, P. (2017). Different
Views from Different Positions toward the Preferable Qualifications of Business
English Graduates. International Journal of Management and Applied Science, October,
3(10), 17-21. http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=414
Bunchutrakun, C., Aeka, A., & Lieungnapar, A. (2017). The Development of Learning
Management of Business English Students to Achieve the Needs of
Entrepreneurs. Paper in Proceedings of the 4th International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, March, 307-314.
https://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article4017
Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2016). A Corpus-Based
Approach to Learning a Tour Guide Talk. International Journal of
Humanities, Arts and Social Sciences, April, 2(2), 58-63.
https://kkgpublications.com/humanities-arts-social-sciences-v2issue-2-article-2/
Bunchutrakun, C. (2016). Translation Testing in Idioms Translation of Fiction from
English into Thai. International Journal of Social Science and Humanity, June, 6(6), 466-469.
DOI: 10.7763/IJSSH.2016.V6.692
Bunchutrakun, C. (2014). The Study of Idiom Translation in Fiction from English into Thai.
World Academy of Science, Engineering and Technology International
Journal of Psychological and Behavioral Sciences, July, 8(8). DOI:
doi.org/10.5281/zenodo.1337377
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6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต
การบริหาร
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรร หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2557-ปัจจุบัน)
การสอน
1. Grammar in Contexts I and II
2. English for Customer Care
3. English for Business Communication
4. Listening and Speaking I, II and III
5. English for Public Administration
6. English for Communication and Study Skills
7.English for Office Communication
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวนภาศรี สุวรรณโชติ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. สัญญาจ้างเลขที่ 5610060038 ลงวันที 25 กันยายน 2556 สังกัดคณะ นุษยศาสตร์และ
สังค ศาสตร์
4. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
M.A.
English Education
2004
Hanyang University,
South Korea
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
2562
หาวิทยาลัยรา คาแหง
Certificate in
English Language
Teaching
วท.บ.

-

2014

University of Oxford

เทคโนโลยีทางอาหาร

2543

จุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลัย

5. ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัย
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อนันตชัย เอกะ, และ
นภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับ
องค์กรธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
บทความวิจัย
Suwanajote, N., Mekhum, W., & Sittisomc, W. (2020). Evaluation to Success of OTOP
Producers in Sufficiency Economy Principles into Action. Test Engineering & Management, Vol
83, May-June, 12323-12331
Khonglaem, W., Sriboonyaponrat, P., Roongjiraroj, T., &
Suwanajote, N. (2018). The Role of Local Government in Sustainable Waste Management.
IASTEM-407th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), June, 119122.
Suwanajote, N. (2017). The Effect of Cluster Simplification in Thai on the English Language
Learners. The IAFOR International Conference on Arts & Humanities –
Hawaii 2017 Official Conference Proceedings, January, 119-123.
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6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต
การบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสั พันธ์
การสอน
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสั พันธ์
2. การฟังและการพูด
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวปทิตตา อัคราธนกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. สัญญาจ้างเลขที่ 6001070004 ลงวันที่ 6 กราค 2560 สังกัดคณะ นุษยศาสตร์และ
สังค ศาสตร์
4. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ศศ. .
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 2549
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
และอุตสาหกรร
จอ เกล้าพระนครเหนือ
ศศ. บ.
ภาษาจีนธุรกิจ
2545
หาวิทยาลัยอัสสั ชัญ
5. งานวิชาการ / งานวิจัย
รายงานวิจัย
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, สุวรีย์ ยอดฉิ , จินต์จิรา บุญชูตระกูล,
และอนันตชัย เอกะ. (2563). นวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน
ภาษา (CALL) สาหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.
ปทิตตา อัคราธนกุล, อังค์วรา เหลืองนภา, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อนันตชัย เอกะ, และ
นภาศรี สุวรรณโชติ. (2562). แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสาหรับ
องค์กรธุรกิจ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
บทความวิจัย
กาไลทอง ชื่นทศพลชัย, และปทิตตา อัคราธนกุล. (2563). ควา แตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเ ริกา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11, มีนาคม, 807-815.
สวนสุนันทา. http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/article/view/2242
เบญจวรรณ โสวาปี, และปทิตตา อัคราธนกุล. (2563). การวิเคราะห์ชนิดของคาในบทควา การขาย.
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11, มีนาคม, 837845. http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/article/view/2245
Akkarathanakul, P., Lieungnapar, A., Bunchutrakun, C., Wangsomchok, C., & Aeka, A. (2018).
Students’ Perceptions towards the Improvement of English Skills
Through Researching Target Needs Analysis. International Journal of
Management and Applied Science (IJMAS), April, 4(4), 10-13.
http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=456
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Bunchutrakun, C., Lieungnapar, A., Aeka, A., & Akkarathanakul, P. (2017). Different
Views from Different Positions toward the Preferable Qualifications of Business
English Graduates. International Journal of Management and Applied Science, October,
3(10), 17-21. http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=414
6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต
การบริหาร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
การสอน
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซื้อ
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแร
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้น (ห วดวิชาการศ้กษาทั่วไป)
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ภาคผนวก จ
รายงานการสอบถามถามผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
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