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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อยอ (ไทย):
บธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Business English)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.B.A. (Business English)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1xx รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติทสี่ ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2555
วันที่ 12 ธันวาคม 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผูประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจทุกรูปแบบ
(2) ผูบริหารในภาคธุรกิจและภาครัฐ
(3) นักวิชาการ/ นักวิจัยดานบริหารธุรกิจ
(4) เจาหนาทีด่ า นตางประเทศทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
(5) เจาหนาทีป่ ฏิบัติการในหนวยงานตางๆทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
(6) เจาหนาทีป่ ระสานงานกับลูกคาในธุรกิจตางๆ เชน โรงแรม ทองเที่ยว การบิน
การคาระหวางประเทศ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวสิริบุปผา อุทารธาดา ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ), 2543 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxx-xx-x
2. นางสาวกุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ MAppLing (Applied Linguistics),
2545 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxx-xx-x
3. นางสาวสุวณ
ี า รุงโรจนรัตนากร ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxx-xx-x
4. นายธนภณ รัชตกุลพัฒน ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ MBA (Master of Business
administration), 2544 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxx-xx-x
5. นางสาวพุทธพร เทียนทอง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ Master of Science (Management and
Information technology), 2549 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และภูมิภาค โดยประเทศไทย
เขาเปนสมาชิกกลุมขอตกลงทางการคาและขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ สงผลใหมีการแขงขัน
การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย เชนการบริหารธุรกิจ การตลาด
การเงิน การบัญชีรวมถึงการเปดเขตการคาเสรี ทําใหตลาดแรงงานมีการแขงขันกันแบบเสรีมากขึ้น อีกทั้งการ
จัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกหลักสูตรแผนการเรียนและเทียบโอนไดอ ยา ง
เสรี สอดคลอ งกับ ยุท ธศาสตรที่ 3 ซึ่ง เนน การปรับ โครงสรา งเศรษฐกิจ ใหส มดุล และยั่ง ยืน การ
บริหารจัดการความรู ที่เนนทั้งภาคทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณ
จริง โดยเนน การสรา งทั ก ษะ 3 ด า น คือ ดา นการวางแผนและการวิเ คราะหท างธุ ร กิจ ดา น
จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ และดา นภาวะผูนํา และความรับ ผิด ชอบ อีก ทั้ง มุง เนน ให
นักศึกษาเพิ่มพูนความรูในดานการวิจัย ซึ่งเปนพื้นฐานของการเพิ่มองคความรูใหมทางวิทยาการตางๆ
ในการประกอบวิชาชีพ อันสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 ที่เนนดานการสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ในสถานการณที่ยุคขอมูล
ขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการบูรณาการความรูแขนงตางๆ ทางธุรกิจ ชวยสงเสริมใหเกิด
การเรีย นรู ความสะดวกและความเหมาะสมในการแปลงขอมูลขาวสาร และการใชเครื่องมือตา งๆ
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจในทุกๆดานซึ่งองคประกอบเหลานี้อยูภายใต
กระบวนการบริหารจัดการดานทรัพยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสวนรวม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตร เพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดพิจารณาถึงจุดเดนทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม ที่ไทยเปนเอกลักษณ เปนสิ่งที่อยูคูกับประเทศมาชานาน การใหความชวยเหลือดวย
รอยยิ้มและไมตรีจิต การสงเสริมใหมีการแบงปนความรูที่เปนภูมิปญญาไทย เปนการสรางโอกาสที่ดี
กอใหเกิดองคความรูใหม การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชนและสั ง คม ด ว ยการใช ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการบริ ห ารจั ด การ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคม ชุมชน ลดการทําลายสิ่งแวดลอม อันทําใหคุณภาพชีวิต
และสังคมของประเทศไทยไดอยูอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากกระแสโลกาภิ วั ฒ น แ ละการค า เสรี เป น ป จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาสําหรับผูเรียน จะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู
ทักษะความสามารถ ในการเลือกใชกลยุทธและกลวิธีทางการบริหารเฉพาะดานที่มีความเหมาะสม
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เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง และ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะทางปญญา ความชํานาญอยางมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอพันธกิจ
ของมหาวิ ทยาลั ย มุ งสู การเป นผู นํ าทางด านเทคโนโลยี ซึ่ งหลั กสู ตรครอบคลุ มพั นธกิ จด านต าง ๆ อั น
ประกอบดวย การมุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
มีความสามารถพรอมที่จะแขงขันในโลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร การวิจัย ดวยการสรางองคความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้น การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเผยแพรความรูทางวิชาการ การถายทอด
ความรู การสรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชน องคการ โดยเนนความคิดสรางสรรค ความรูที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดลอมและการใชชีวิตอยางพอเพียง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุ ม วิ ช าแกน ได แ ก วิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การโต ต อบทางธุ ร กิ จ 1 ทุ ก สาขาวิ ช าในคณะ
บริหารธุรกิจตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและตารางการสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชาภาษาอั งกฤษธุรกิจ คณะบริห ารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มุงมั่นผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ ที่มีความรู ความสามารถทางดานวิชาการ และวิชาชีพ บนพื้นฐาน
ดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมซื่อสัตยตอจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความสามารถพรอ มเขา สูก ารประกอบอาชีพ ดา นการจัด การทั้ง ภาครัฐ และเอกชนดัง ปรัช ญาของ
คณะบริหารธุรกิจที่กลาววา “สรางบัณฑิตสูคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี นําบริหารธุรกิจสูโลกสากล”
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในการทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความสํานึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเจตคติที่ดีในการประกอบธุรกิจ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยมีความรูพื้นฐานทั่วไปดานการบริหารธุรกิจ มีความเขาใจ
ในหลักการและสามารถนําความรูแ ละหลัก การไปประกอบอาชี พ ไดอย างสรางสรรค และสามารถ
ตัดสินใจทํางานอยางมีระบบและมีเหตุผล
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถดานการบริหารธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ดานการฟง พูด อาน เขียน และสามารถประยุกตใชในสายงานทางธุรกิจภาครัฐ
และภาคเอกชนในระดับสากลอยางถูกตองเหมาะสม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรระหวางประเทศหรือ
บริษัทเอกชนที่สนองตอบตลาดแรงงานและโอกาสของการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งเปน
บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานทางธุรกิจ และพัฒนางานทาง
ธุรกิจระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการ
บริการวิชาการแกองคกร
นําความรูมาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม – ดูงาน

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ดานบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีพื้นฐานความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรอยูในระดับ
แตกตางกันซึ่งตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพอยูในเกณฑดี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรูของนักศึกษาแรกเขาในรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรใหอยูในเกณฑดี
2.4.2 อาจารยผูสอนพัฒนาการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
หรือมอบหมายงานใหนกั ศึกษาคนควาเอกสารที่เปนภาคภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35
ชั้นปที่ 2
35
35
35
ชั้นปที่ 3
35
35
ชั้นปที่ 4
35
รวม
35
70
105
140
คาดวาจะจบการศึกษา
35

2560
35
35
35
35
140
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2556
350,000
203,000
959,579
1,512,579

2557
700,000
393,750
1,007,558
2,101,308

ปงบประมาณ
2558
2559
1,050,000 1,400,000
589,750
710,500
875,936 1,110,834
2,515,686 3,221,334

2560
1,400,000
710,500
1,166,375
3,276,875

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จํานวนักศึกษา

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

888,322
60,000
221,200
1,169,522

932,738
80,000
437,500
1,450,238

797,375
100,000
655,900
1,553,275

1,028,344
120,000
844,200
1,992,544

1,079,761
120,000
844,200
2,043,961

380,965
380,965
1,550,487
35

400,013
400,013
1,850,251
70

420,014
420,014
1,973,289
105

441,015
441,015
2,433,559
140

463,066
463,066
2,507,027
140

2559

2560
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาทีส่ อดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
37 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
42 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 03 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 6 = สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
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- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information and Study Skills)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

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

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)
 หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ประกอบดวย
03-111-101

หลักการบัญชี (Principles of Accounting)

3(2-2-6)

03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

3(3-0-6)

03-211-101

หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)

03-311-101

การภาษีอากร (Taxation)

3(3-0-6)

03-311-102

กฎหมายธุรกิจ (Business Law )

3(3-0-6)

03-311-103

หลักการจัดการ (Principles of Management)

3(3-0-6)

03-311-104

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Business)

3(3-0-6)

03-411-101

การเงินธุรกิจ (Business Finance)

3(3-0-6)

03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics)

3(3-0-6)

03-411-103

เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics)

3(3-0-6)

03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
(Information Systems and Computer Usage in Business)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

3(2-2-6)

03-611-101
03-011-301

3(3-0-6)
1(0-2-1)
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03-612-101
03-612-102
03-612-103
03-612-204
03-612-205
03-612-306
03-612-307
03-612-308
03-612-309
03-612-310
03-612-311
03-612-413
03-612-414
03-612-415

03-612-416

 กลุมวิชาชีพบังคับ 42 หนวยกิต ประกอบดวย
สัทศาสตร (Phonetics)
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (Business English Usage 1)
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 (Business English Usage 2)
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
(Listening and Speaking in Business English 1)
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
(Listening and Speaking in Business English 2)
การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (Business English Translation 1)
การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 (Business English Translation 2)
การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (Business English Reading 1)
การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (Business English Reading 2)
ภาษาอังกฤษสําหรับการอภิปรายเชิงธุรกิจ
(English for Business Discussion)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 2
(English for Business Correspondence 2)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
(English for Business Presentation)
การเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
(English Business Report Writing)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
(English for International Business and Trade)
 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต กําหนดใหศกึ ษาดังนี้

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)

สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Business English )
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
03-612-417 การฝกงานภาษาอังกฤษธุรกิจ (Apprenticeships for
3(0-40-0)
Business English )
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
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03-613-201
03-613-202
03-613-203
03-613-204
03-613-205
03-613-206
03-613-207
03-613-208
03-613-209
03-613-210

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว (English for Tourism Business)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม (English for Hotel Business)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (English for Airline Business)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเงินและการธนาคาร
(English for Finance and Banking)

การสื่อความหมายระหวางวัฒนธรรมทางธุรกิจ
(Intercultural Communication in Business)
การอานเพื่องานสื่อสารมวลชน
(Reading for Mass Communication)
การเขียนโครงการธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ
(English for Business Project Writing)
การจดบันทึกและการยอความทางธุรกิจ
(Note Taking and Summarizing in Business)
การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(English Proficiency Test Preparation)
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
(English for Office Working)

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)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-101
01-005-xxx
03-111-101
03-311-103
03-411-102
03-612-101
03-612-102

หนวยกิต ทฤษฎี

ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุมพลศึกษา
หลักการบัญชี
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตรจุลภาค
สัทศาสตร
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
รวม

3
1
3
3
3
3
3
19

3
0
2
3
3
3
3
17

ปฏิบัติ
0
2
2
0
0
0
0
4

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
1
6
6
6
6
6
37

ชั่วโมง / สัปดาห = 20
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-002-102
01-003-xxx

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุมสังคมศาสตร

3
3

3
3

0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

01-006-xxx
03-114-101
03-211-101
03-411-103
03-612-103

วิชากลุมนันทนาการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตรมหภาค
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
รวม

1
3
3
3
3
19

0
3
3
3
3
18

2
0
0
0
0
2

1
6
6
6
6
37

ชั่วโมง / สัปดาห = 20

ปฏิบัติ
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
0
6

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

02-001-xxx วิชากลุมคณิตศาสตร

3

3

0

6

03-311-101 การภาษีอากร

3

3

0

6

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
03-612-204 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

3

2

2

6

3

3

0

6

รวม

18

17

2

36

ชั่วโมง / สัปดาห = 19
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-003-xxx วิชากลุมสังคมศาสตร

3

3

0

6

03-411-101 การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1

3

3

0

6

03-612-205 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

18

18

0

36

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห = 18

ปฏิบัติ
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
0
6

01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

3

3

0

6

03-612-306 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

3

3

0

6

03-612-308 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3

3

0

6

03-612-310 ภาษาอังกฤษสําหรับการอภิปรายทางธุรกิจ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)

3

x

x

x

รวม

18

x

x

x

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-004-xxx วิชากลุมมนุษยศาสตร

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-612-307 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

3

3

0

6

03-612-309 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3

3

0

6

03-612-311 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 2

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)

3

x

x

x

03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

19

x

x

x

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ปฏิบัติ
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

03-612-416 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
รวม

6

0

6

0

ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
40
0
40

0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

02-002-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตร

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-612-413 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ

3

3

0

6

03-612-414 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
03-612-415 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการคาระหวาง
ประเทศ
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

รวม

15

15

0

30

ชั่วโมง / สัปดาห = 15

ปฏิบัติ
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทวั่ ไปในการนําเสนอ องคประกอบ
การนําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือก
สื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value
of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช สํ า นวนและโครงสร า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะนํ า ตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing
past events; describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตาง ๆไดอยางเหมาะสม
ไดแ ก การเปรียบเที ยบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชี วิตประจําวันและการเตื อน การกําหนดเงื่ อนไข ขาว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study
application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ และบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอังกฤษเพื่ อนํา ไปใช ใ นอาชี พ ต า ง ๆ การพบปะผู คน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตัด สินใจทําธุรกิจ การต อวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนิน ธุรกิจ การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying
goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding language and culture
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01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท จ ากบริ บ ท องค ป ระกอบ และ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions;
listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms;
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
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01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การ
ขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking
and apologizing
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ การ
จองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การ
นัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพืน้ ฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short
messages; making a summary and answering questions understandably
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01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนที่ นิ ย มใช กั น อย า งกว า งขวางในชี วิ ต ประจํ า วั น ความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate
with other people appropriately
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้ง
เรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally

25
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-003-101

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems

01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธใน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญ
ของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
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01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กล
ยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปด า นสั ง คมเศรษฐกิ จ วิ วั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ และกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตาง ๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various
levels
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
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01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and
good governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of
sufficiency economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case
study related to realization on professional ethics
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter;
goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the
ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict
resolution

1.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม

01-004-101

29
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study
skills; citation and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญา และความฉลาดทาง
อารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพ และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส มบู ร ณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement

1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัด
หมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การ
สุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบ
สมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้ น ที่ แ ล ะ ป ริ ม า ต ร ค า ส า ธา ร ณู ปโภค ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ เ งิ น ผ อนชํ า ร ะ ภ า ษี มู ลค าเพิ่ ม แ ล ะ
ภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application;
area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics

1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้อ งตน เกี่ ย วกั บวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี วิท ยาศาสตร กั บ ปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy;
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and
human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา และสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

32
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
1.7 กลุมวิชาพลศึกษา
01-005-101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวล
กาย รู ป แบบของการจั ด การแข ง ขั น และประเภทของกี ฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล น กี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms
of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
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General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team
sports; sports injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management
of individual sports; sports injuries and first aid

1.8 กลุมวิชานันทนาการ
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํ า คัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการฝ กอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือ กกิจ กรรมนันทนาการตามความ
เหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
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01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ การเป น ผู นํ า
นั น ทนาการในการฝ ก อบรม ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช ใ นการฝ ก อบรม และ
การเลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกนธุรกิจ
03-111-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ ประโยชน ข องข อ มู ล ทางการบั ญ ชี แม บ ทการบั ญ ชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี งบการเงินสําหรับ
กิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา การบัญชีเงินสด และระบบใบสําคัญ
Meanings, objectives and usefulness of accounting information; accounting
framework; principles and process of recording journal by double entries; recording of accounting
cycle; financial statements for merchandising and service firms; accounting for cash; and voucher
systems
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03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีเพื่อการจัดการ ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ งบ
การเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ระบบการบัญชีตนทุน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํารายงานเสนอฝาย
บริหาร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ และการ
วิเคราะหการลงทุน
Basic management accounting; importance of accounting for management;
financial statements; financial statement analysis; cost accounting system; budgeting;
management report preparation; relationship among costs; volume and profit; accounting
information used for decision making; and investment analysis
03-211-101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสําคัญของการตลาดและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดทาง
การตลาด กิ จ กรรมและหน า ที่ ท างการตลาด การแบ ง ตลาด ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการซื้ อ
แตละตลาด สวนประสมทางการตลาด ปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสมทางการตลาด
กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม ระบบขอมูลทางการตลาด การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ การตลาดทางตรง การตลาดระหวางประเทศ การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใน
กิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
Roles and importance of marketing and economy; development of marketing concepts, activities and
functions of marketing; market segmentation; characteristics of buying behaviors; marketing mix;
factors influencing marketing mix decisions; appropriate marketing strategies for each marketing mix;
marketing information systems; services marketing; direct marketing; international marketing;
application of new technology to marketing activities; ethical and social responsibilities
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03-311-101

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถิ่น
Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment and collection in
accordance with the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax;
specific business tax; stamp duty; custom duty; excise tax; and local tax
03-311-102

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บุคคล ทรัพย นิติกรรม สัญญา ละเมิด ซื้อ
ขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา และ
ทรัพยสินทางปญญา
Introduction to general law; persons; things; juristic acts; contracts; violation; sale;
hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loans; suretyship; mortgage; agency;
brokerage; and intellectual property
03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการประกอบธุรกิจ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการทางการจัดการ
สภาพแวดลอมองคการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การชี้นาํ
การควบคุม เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Basic elements in doing business; concepts, theories and evolution of
management; organizational environment; planning; organizing; human resources management;
leading; controlling; modern management techniques

37
03-311-104

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิเคราะหโดยวิธีการ
ตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร การตัดสินใจภายใตสภาวะแนนอนและไมแนนอน การควบคุมสินคาคงคลัง
การโปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ ทฤษฎีเกมส แบบจําลองแถวคอย และ
การจําลองสถานการณ
Introduction to business quantitative analysis; analysis by the scientific decisionmaking methods; decision making under certainty and uncertainty; inventory control; linear
programming; project management techniques; games theory; queuing model; and simulation
03-411-101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและความสําคัญของการเงิน ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของฝายการเงิน
รูปแบบของธุรกิจ การวิเคราะห การพยากรณ และการวางแผนทางการเงิน หลักการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนและงบลงทุน มูลคาของเงิน โครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
Meanings and the importance of finance; scope, roles and functions of finance
department; patterns of business; financial analysis, forecasting and planning; principles of working
capital management and capital budgeting; value of money; financial structure and financing business
fund
03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู ทั่วไปเกี่ยวกั บเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุ ปทาน และการกําหนดราคา ความ
ยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจาก
การผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณรวมทั้ง
ตลาดปจจัยการผลิต
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General knowledge of microeconomics; demand, supply and pricing; elasticity of demand
and supply; theory of consumer behavior; production theory; cost; income and profit from production; pricing and
quantity of output in perfect competitive market and imperfect competitive market including factors of production
03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3-0-6)
Macroeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค ความหมายและการคํานวณรายได
ประชาชาติ องคประกอบของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายไดประชาชาติดุลยภาพ การเงินการ
ธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังและนโยบายการคลัง การจางงาน เงินเฟอและเงินฝืดกับการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
General knowledge of macroeconomics; meanings and computation of national income;
components of national income; computation of national income equilibrium; money, banking and
monetary policy; public finance and fiscal policy; employment , inflation and deflation along with
solving macroeconomic problems; international economics; economic development
03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-6)
Information Systems and Computer Usage in Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต อการจั ด การธุ รกิจ ชนิ ด ของระบบ
สารสนเทศที่ใชในกิจการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน
การใชระบบเครือขายและบริการบนอินเทอรเน็ต การใชระบบปฏิบัติการและการใชโปรแกรมประยุกต
ในปจจุบัน
Meanings and roles of information systems on business management; types of
information systems used in organizations; application of computer in business; current computer
technology; usage of network system and the Internet services; usage of operation systems and current
application software
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03-611-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การอ า นและการเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายรองเรียน จดหมายตอบการรองเรียน จดหมายทวงหนี้
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Reading and writing English business letters; letters of enquiry, enquiry reply letters;
purchase order letters, purchase order reply letters; complaint letters, replies to complaint letters,
collection letters; application letters, writing resumes and electronic-mails
03-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความ
พรอมกอนการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงานและ
การนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Meanings, importance, background and development of co-operative education; preparation
for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing and presentation

กลุมวิชาชีพบังคับ
03-612-101

สัทศาสตร
3 (3-0-6)
Phonetics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ทฤษฎีสัทศาสตรเบื้องตนและความสําคัญของสัทศาสตร ประเภทของสัทศาสตร
กลสัทศาสตร โสตสัทศาสตร และสรีรสัทศาสตร สรีระที่เกี่ยวของกับการออกเสียง การเปลงเสียงสระ
และพยัญชนะ การจําแนกประเภทของสระและพยัญชนะ การถอดเสียงพูดเปนสัทอักษรสากล การฝก
ออกเสียงจากสัทอักษร
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Basic theory of phonetics and importance of phonetics ; basic areas of phonetics,
articulatory phonetics, acoustic phonetics and auditory phonetics; places of articulation; phonation of
vowels and consonants; classification of vowels and consonants; sound transcription in the IPA
(International Phonetic Alphabet) system; pronunciation practice using the IPA
03-612-102

การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Usage 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักเกณฑการใชศัพท
สํานวน และโครงสรางไวยากรณทางธุรกิจที่สอดแทรกในเนื้อหาตามบริบทการใชจริงในเชิงธุรกิจสากล
Basic English knowledge for business communication; principles of business
vocabulary, expressions and grammatical structure in international business contexts
03-612-103

การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English Usage 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 03-612-102 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในระดับทีม่ ีความซับซอนมากขึ้นในดาน
หลักเกณฑการใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณทางธุรกิจทีส่ อดแทรกในเนื้อหาตามบริบทการใช
จริงในเชิงธุรกิจ
Usage of more complicated English for business communication; business vocabulary,
phrases and grammatical structures authentically used in international business communication
03-612-204

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Listening and Speaking in Business English 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงและการพูด การสนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ การทักทาย
การปฏิสัมพันธทางสังคม การแนะนําบุคลากร องคกร ผลิตภัณฑ สินคาและบริการ และขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ
English speaking and listening skills in situational business contexts, greetings, social
interactions; introduction of personnel, organizations, products, goods and services and information
related to business
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03-612-205

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Listening and Speaking in Business English 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 03-612-204 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงและการพูดในสถานการณทางธุรกิจที่มีความซับซอน การเจรจาตอรอง
การประชุม การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ การพูดแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางธุรกิจ แนวโนมทางธุรกิจ
English listening and speaking skills in complicated business situations; negotiations;
meetings; business data presentations; giving opinions; discussions; exchanging business information;
business trends
03-612-306

การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและเทคนิคการแปลทางธุรกิจเบื้องตน วากยสัมพันธและการแปลเนื้อหาทาง
ธุ ร กิ จ การแปลย อ หน า ของเนื้ อ หาทางธุ ร กิ จ อย า งเป น สากลด า นเศรษฐศาสตร ด า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ด า นการท อ งเที่ ย ว ด า นการบิ น ด า นการค า ปลี ก ด า นการตลาด ด า นการเงิ น จาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
Principles and basic techniques of business translation; syntax and business context
translation; paragraph translation of international business contexts related to economics,
telecommunications, tourism, aviation, retail, marketing, finance from English to Thai
03-612-307

การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 03-612-306 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การแปลเนื้อหาทางธุรกิจอยางเปนสากลดานเศรษฐศาสตร ดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ดานการทองเที่ย ว ดานการบิน ดานการคาปลี ก ดานการตลาด ดานการเงิน จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยและการแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
Translation of international business contexts related to economics,
telecommunications, tourism, aviation, retail, marketing, finance from English to Thai and vice versa
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03-612-308

การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

หลั ก การ และกลวิ ธี ก ารอ า นเบื้ อ งต น ในเนื้ อ หาทางธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและต า งประเทศที่
เกี่ยวของกับดานเศรษฐศาสตร ดานการสื่อสารโทรคมนาคม ดานการทองเที่ยว ดานการบิน ดานการ
คาปลีก ดานการตลาด ดานการเงิน การสรางคําและศัพทธุรกิจ หลักไวยากรณและความสัมพันธของคํา
ตาง ๆ ในวลีและประโยคของบริบทธุรกิจ ประเภทของประโยคในบริบททางธุรกิจ การอานเพื่อ
จับรายละเอียด การอานเพื่อจับใจความสําคัญ
Principles and basic strategies of local and global business readings relating to
economics, telecommunications, tourism, aviation, retail, marketing, finance ; word formation and
business vocabulary; syntax of business context; types of sentences in business context; reading for
details; reading for main ideas
03-612-309

การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English Reading 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 03-612-308 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การอานเนื้อหาทางธุรกิจระดับสากลดานเศรษฐศาสตร ดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ดานการทองเที่ยว ดานการบิน ดานการคาปลีก ดานการตลาด ดานการเงิน การอานเพื่อการจับใจความ
การอานเพื่อการสรุปอิงความ การอานเพื่อการตีความ การอานเพื่อการวิเคราะห
International business readings related to economics, telecommunications, tourism,
aviation, retail, marketing, finance; reading for main idea; inferring; interpreting; analyzing
03-612-310

ภาษาอังกฤษสําหรับการอภิปรายเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Discussion
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักเกณฑและแบบแผนการพูดอภิปรายเพื่อแสดงความรูความคิดเห็นในการประชุม
ทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ การยอมรับและปฏิเสธความคิดเห็น การขอ
อนุญาตพูดแทรกเพื่อขัดจังหวะ และการพูดสรุปหลังการประชุม
Principles and patterns of discussions for expressing opinions in business meetings;
giving opinions and advice, accepting and declining, asking for permission to interrupt and making
conclusions
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03-612-311

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
English for Business Correspondence 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนจดหมายธุรกิจทางสังคมตางๆ จดหมายเชิญ จดหมายตอบรับและปฏิเสธการ
เชิญ จดหมายแสดงความยินดี จดหมายแสดงความเสียใจ จดหมายแสดงความเห็นใจ จดหมายแสดงการ
ขอบคุณ และจดหมายแสดงการขอโทษ
Writing social business letters; invitation letters; accepting and declining invitations;
congratulatory letters; condolence letters; sympathy letters; thank you letters and making apologies
letters
03-612-413 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและเทคนิควิธีการนําเสนอทางธุรกิจในระดับสากลอยางมีประสิทธิภาพ การ
เตรียมความพรอมดานการวางแผนการนําเสนอทางธุรกิจ การนําเขาสูเนื้อหาการนําเสนอ เนื้อหาการ
นําเสนอ สื่อและการใชสื่อ การสรุปและขอเสนอแนะ คําถามและการตอบคําถาม
Principles and techniques for delivering international business presentations
effectively; preparation for planning a business presentation; introduction to a presentation; body of a
presentation; visual aids and usage; summary and conclusion; questions and responses
03-612-414

การเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
English Business Report Writing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานทางธุรกิจประเภทตางๆ วิธีการเขียนรายงานทาง
ธุรกิจ การใชขอมูลจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ การเลือกและการรวบรวมขอมูล การเปลี่ยนขอมูล
ตัวเลขใหเปนแผนภูมิภาพ การรางรายงานทางธุรกิจและการแกไขรายงานทางธุรกิจ วาระการประชุมและ
รายงานการประชุม ประเด็นปญหากิจกรรมทางธุรกิจ ความกาวหนาในการดําเนินธุรกิจ
Principles and basic models of business report writing; writing business report
process; use of data from primary and secondary sources; selecting and organizing data; transferring
numerical data to diagrams ; drafting and revising business reports; agendas and minutes of meetings,
business activity issues; progress of business transaction
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03-612-415

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
English for International Business and Trade
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจและการคาระหวางประเทศ การจัดองคกร
ธุรกิจการขนสง การขนถายสินคา การสั่งซื้อ การขนสง เอกสารการสงออก พิธีการศุลกากรและการชําระ
เงินทางการคาระหวางประเทศ
English usage for business communication in international trade; shipping
organization; loading and unloading; orders; shipping; export documentation; customs procedures and
payment in international trade
03-612-416

สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

6(0-40-0)

Co-operative Education for Business English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญตามขอกําหนด
และกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห นักศึกษาตองสงรายงานสหกิจศึกษาซึ่งแสดงใหเห็นวา
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูการทํางาน
Working in a job position focusing on each student’s area of concentration under
co-operative education guidelines and regulation for 16-weeks. Students are required to submit the cooperative education reports with their achievements in the on-the-job learning.
03-612-417

การฝกงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(0-40-0)
Apprenticeship for Business English
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน: 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การฝกงานในองคกรตางๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานทีเ่ กีย่ วของกับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจโดยมีจํานวนชัว่ โมงไมนอยกวา 8 สัปดาห และนักศึกษาตองจัดทํารายงานสรุปผลการ
ฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
Apprenticeship in organizations or companies related to business English for not less
than eight weeks with students summary report after training
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กลุมวิชาชีพเลือก
03-613-201

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism Business
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ภาพรวมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวระดับประเทศและตางประเทศ การแนะนําองคกร
และบริษัทในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การเปนมัคคุเทศก การเขาใจแรงจูงใจของนักทองเที่ยว พาหนะใน
การทองเที่ยว กฎระเบียบและขอบังคับ การใหรายละเอียดเกีย่ วกับสถานที่ทองเที่ยวและที่พัก
Overview of tourism industry at both domestic and international levels; introducing
organizations and companies in tourism business; being a tourist guide; understanding tourist
motivation; transport in tourism; rules and regulations of the country ; giving information about tourist
attractions and accommodations
3(3-0-6)
03-613-202 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
English for Hotel Business
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การใชภาษาอังกฤษในแผนกตางๆของโรงแรม
แผนกศูนยธุรกิจ แผนกรานอาหาร แผนกการเงิน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการ
โรงแรม การจองหองพักและการยืนยันเขาพัก การใหขอมูลโรงแรมกับลูกคา การเดินทาง สิ่งอํานวย
ความสะดวก อาหารและเครื่องดื่ม การบอกทิศทางและใหคําแนะนํา การตอบขอรองเรียนของลูกคา
Fundamentals of hotel business; English usage in various departments; business
center; restaurant; cashier; English communication in hotel industry; reservation and confirmation of
accommodations; giving hotel information to customers; travels; facilities; foods and beverages; giving
directions and recommendations; customer complaints handling
03-613-203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Airline Business
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน สายการบินและรหัสสนามบิน การเดินทาง
ออกจากสนามบินและไปสูสนามบิน เสนแบงเวลา การสื่อสารในธุรกิจการบิน การสํารองที่นั่งและ
การออกบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส การยืนยันการโดยสารเครื่องบิน การบริการภาคพื้นดิน การ
ตรวจสอบความปลอดภัยและขั้นตอนเขาและออกประเทศ การใหบริการบนเครื่องบิน การเปลี่ยนถาย
เที่ยวบินและเที่ยวบินตอเนือ่ ง การแกไขสถานการณกรณีผูโดยสารที่เปนปญหา
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Fundamentals of airline business; airlines and airport codes; transportation from and
to the airport; time zone; airline business communication; reservation and e-ticketing; check-in
operations; ground services; security check and immigration process; in-flight services, transits and
connecting flights; dealing with awkward passengers
03-613-204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
English for Finance and Banking
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษในธุร กิ จ การเงิ น และการธนาคารด ว ยคํ าศัพ ท สํา นวนและ
โครงสรางทางภาษา การแนะนําองคกรของธนาคารและสถาบันการเงิน การใหบริการของธนาคารและ
สถาบันการเงิน ตลาดหุน การเงินภายในบริษัท การบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชี ขาวสารทาง
การเงินและการธนาคาร ความเสี่ยงทางการเงิน ทิศทางการใหบริการของสถาบันการเงินและธนาคารใน
ระดับสากล
English communication in finance and banking businesses; terminologies, expressions
and language structures; introducing bank organizations and finance institutes; financial services and
banking services; stock market; company internal finance; accounting and auditing; financial and
banking news; financial risks; international finance and banking services trends
03-613-205

การสื่อความหมายระหวางวัฒนธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Intercultural Communication in Business
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการสื่ อสารระหวางวัฒนธรรมโดยบุคคล กลุม คนในสภาพแวดล อมทางธุรกิ จ
วิธีการในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม องคประกอบทางวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความเหมือนกัน
และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในบางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
คานิยมทางวัฒนธรรมและผลกระทบตอการสื่อสารทางธุรกิจ อุปสรรคและความขัดแยง หลักการปฏิบัติ
ทางธุรกิจสากลและมารยาททางธุรกิจ
Principles of intercultural communication between people and groups in business

contexts; approaches to intercultural communication; elements of culture; comparison and contrast
between Thai culture and culture in certain English-speaking countries; cultural values and their effects
on business communication; barriers and conflicts; international business practices and business
etiquettes
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03-613-206

การอานเพื่องานสื่อสารมวลชน

3(3-0-6)

Reading for Mass Communication
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเขาใจในหลักการและรูปแบบของสื่อแบบพิมพและสื่อทางอิเล็กทรอนิกส การ
จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากขาว บทความ บรรณาธิการ การจับใจความสําคัญ และการตีความ
เนื้อความที่มีนยั การบงชี้คุณลักษณะที่สําคัญของการใชภาษาในสื่อ หัวขอภาพขาวและคําบรรยายจาก
ภาพขาว การเขาใจในโฆษณาตางๆ การอานขาวและบทความ
Understanding of principles and styles in printed and electronic media; distinguishing
facts and opinions from news, articles, editorials; identifying main ideas and interpreting implicit
messages; identifying important features of language used in the media; cuts and captions;
understanding advertisements; news and article reading
03-613-207 การเขียนโครงการธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English for Business Project Writing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานในการเขี ย นโครงการธุ ร กิ จ เป น ภาษาอั ง กฤษ จุ ด มุ ง หมายและ
องคประกอบของการเขียนโครงการธุรกิจ ภูมิหลังของโครงการธุรกิจ การรางกลยุทธโครงการธุรกิจ
กรอบเวลาและการประมาณการตนทุน การสรุปกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับโครงการ การรางโครงการธุรกิจ
กระบวนการตรวจทานรางโครงการ การเขียนแกไขใหมรางโครงการและการพิสูจนอักษรรางโครงการ
Fundamental English for business project writing; purposes and elements of business
project writing; background underlining the business project; outlining business project strategies;
time frame and cost estimate; project-related strategies; drafting business project; review process;
rewriting and proofreading business project
03-613-208 การจดบันทึกและการยอความทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Note Taking and Summarizing in Business
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจดบันทึกและการยอความจากการฟงและการอานตางๆ การบันทึกแผนภาพ
การบันทึกแผนภูมิความคิด การเขียนโครงราง การถอดความ การยอความ การสรุปความ
Principles of note-taking and summarizing from both reading and listening; writing
diagram; writing mind map; outlining; paraphrasing; summarizing and making conclusion
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03-613-209

การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3(3-0-6)
English Proficiency Test Preparation
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเตรียมความพรอมการทําแบบทดสอบมาตรฐาน การทบทวนโครงสรางไวยากรณ
และลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการใช ภ าษาตั้ ง แต ร ะดั บ พื้ น ฐานไปจนถึ ง ระดั บ สู ง การวิ เ คราะห ก ารใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณจริงในบริบทตางๆ ในทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการ
พัฒนากลวิธีการทําขอสอบอยางมีประสิทธิภาพ
Preparation for doing standardized tests; revision of grammatical structures and
language features ranging from basic to advanced levels; analyzing authentic English communication in
various contexts in listening, speaking, reading and writing skills and developing strategies for effective
test taking
03-613-210 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
3(3-0-6)
English for Office Working
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานในภาษาอั ง กฤษเพื่ อ งานสํ า นั ก งาน คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนที่ ใ ช ใ นงาน
สํานักงาน การตอนรับแขก การอธิบายแผนผังองคกร การอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบ การติดตอ
ทางโทรศัพทและการรับโทรศัพท การเขียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกสภายในบริษัท การทํางานของอุปกรณ
ตางๆในสํานักงาน
Fundamentals English for office working; vocabularies and expressions usage in
office work; welcoming visitors; describing organization chart; describing roles and responsibilities,
making and answering telephone calls; writing e-mails within a company; equipment instructions
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
น.ส.สิริบุปผา
อุทารธาดา
xxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ

ศศ.ม.

ค.บ.
2

น.ส.กุลิสรา
ยงยิ่งประเสริฐ
xxxxxxxxxxxx

อาจารย

3

น.ส.สุวีณา
รุงโรจนรัตนากร
xxxxxxxxxxxx

อาจารย

4

5

สาขาวิชา/
วิชาเอก
การสอน
ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษา
ตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ

MApp Ling Applied
(TESOL) Linguistics
(TESOL)
ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาและการ
สื่อสาร

Master of
International
Litt.-School of Business
Management

นายธนภณ
รัชตกุลพัฒน
xxxxxxxxxxxx

อาจารย

นางสาวพุทธพร
เทียนทอง
xxxxxxxxxxxx

อาจารย

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

MBA

Master of
Business
administration
Bachelor of
International
Business
Management and
information
technology,

BIB

Master of
Science

วศ.บ.

วิศวกรรมบัณฑิต

จากสถาบัน
การศึกษา พ.ศ
.....
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒประสาน
มิตร, 2543
สถาบันราชภัฏ
บุรีรัมย, 2537
Macquarie
University
Australia, 2545
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร, 2538
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหาร
ศาสตร, 2545
University of
St.Andrews,
United
Kingdom, 2554
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 2538
Aukland
Institute of
Study,2544
Aukland
Institute of
Study,2542
California State
Univesity
Monterey Bay,
2549
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,
2541

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
น.ส.สิริบุปผา
อุทารธาดา
xxxxxxxxxxxx

2

นางธิดารัตน
นาคเกี้ยว
xxxxxxxxxxxx

3

น.ส.กุลิสรา
ยงยิ่งประเสริฐ
xxxxxxxxxxxx

4

น.ส.สุวีณา
รุงโรจนรัตนากร
xxxxxxxxxxxx

5

นายธนภณ
รัชตกุลพัฒน
xxxxxxxxxxxx

ภาระการสอนตอสัปดาห
จากสถาบัน
แตละปการศึกษา
การศึกษา พ.ศ.
2556 2557 2558 2559
....
12 12 12 12
มหาวิทยาลัย
การสอน
ผูชวย
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ ศรีนครินทร
ศาสตราจารย
ในฐานะภาษา วิโรฒประสาน
ตางประเทศ มิตร, 2543
ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏ
ค.บ.
บุรีรัมย, 2537
12 12 12 12
จุฬาลงกรณ
การสอน
อาจารย
ค.ม.
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย,
ในฐานะภาษา 2545
ตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.
สงขลา
นครินทร, 2532
12 12 12 12
Macquarie
อาจารย
MApp Ling Applied
University
(TESOL) Linguistics
Australia, 2545
(TESOL)
ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.
สงขลา
นครินทร, 2538
ศศ.ม.
ภาษาและการ
สถาบันบัณฑิต
อาจารย
12 12 12 12
ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

สื่อสาร

Master of
International
Litt.-School of Business
Management

อาจารย

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

MBA

Master of
Business
administration
Bachelor of
International
Business

BIB

พัฒนบริหาร
ศาสตร, 2545
University of
St.Andrews,
United Kingdom,
2554
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 2538
Aukland Institute
of Study,2544
Aukland Institute
of Study,2542

12

12

12

12
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

Ms. Annie T.
Nunez
QQ xxxxxxx

อาจารย

BSE (cand.)

2

Dr. Piya Shurn
xxxxxxxxx

อาจารย

BSE
(cand.)
BSec’l
Sci.
Ph.D.

3

ดร. ประสิทธิ์
ศรีสุวรรณ
xxxxxxxxxxxx

อาจารย

Ph.D.

Management

1

BSec’l Sci.
Environmental
Science
Engineering
Medicine

จากสถาบัน
ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา พ.ศ.
แตละปการศึกษา
2556 2557 255 2559
....
Cagayan de Oro 12
College, 1986
Mt. View
College,1976
California State 12
University, 1983
Ross University
School of
Medicine, 1987
3
American
University of
Hawaii, 2543

12

12

12

12

12

12

3

3

3

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบณ
ั ฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู ความเขาใจในหลักการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(3) มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
(4) กลาแสดงออกและสามารถนําองคความรูที่ไดรับทั้งภาคทฏษฎีและปฎิบัติไปประยุกตใชได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ

2. มีความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมตอวิชาชีพ

5. มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กําหนดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูที่มี
พื้นฐานไมดี
- กําหนดใหใชเอกสารประกอบการสอนหนังสือ
ตําราเปนภาษาอังกฤษควบคูก ับภาษาไทย
- มีรายวิชาที่สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาตางๆ
- เสริมสรางบุคลิกภาพ การแสดงออก และการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหนกั ศึกษา
นําเสนอผลงานในรายวิชาตางๆ
- สงเสริมใหมีการอภิปรายทางวิชาการอยาง
เหมาะสม
- มีกระบวนการสรางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบตองาน ที่ทํา เชน การเขาชั้นเรียนที่ตรง
เวลา การสงงานที่มอบหมายเปนตน
- การมอบหมาย ใหนกั ศึกษาทํางานเปนทีมใน
รายวิชาตางๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ
ในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเอง
และองคกร
(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กํ า หนดให มี วั ฒ นธรรมองค ก ร เพื่ อ เป น การปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรู
หนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริต ในการสอบหรือ
ลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก เรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ ดานการประกอบวิชาชีพ เนนเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เปนสําคัญ รวมทั้งมุงเนนการใชประโยชนจากองคความรูทางการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน
การปองกัน และการแกไขปญหาสังคม ทั้งระดับชาติ ทองถิ่น ชุมชน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดเวลาทีม่ อบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั ความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
(5) ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย หรือการเขา
รวมกิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาเพื่อทําประโยชนตอสังคม
(6) ประเมินจากความซื่อสัตย จรรยาบรรณในการทํางาน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
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(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระตามหลักการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู
ทักษะ และวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการจัดการตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ
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การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทกั ษะทางปญญา
(1) สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
(2) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
(3) ประยุกตใชศาสตรดานตาง ๆ กับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเรียนรู การอภิปรายกลุม
(4) กลยุทธในการตั้งโจทยใหนักศึกษาคนควาหาคําตอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของรายวิชาใหนกั ศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรีย น การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ จากการแสดงออกทาง
กระบวนการคิดและการแกไขปญหา ผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู การเขียนบทความ
วิชาการ การอธิบาย การตอบคําถาม และการโตตอบสื่อสารกับผูอื่น
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการ
และสังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้ง
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การวางแผนปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ปรับตัวไดดี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนได
สวนเสีย
(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาส สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
ตลอดจนสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ
การนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคั ด กรองข อ มู ล และใช ห ลั ก ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการศึ ก ษา
คนควาปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
ในดานตางๆ ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุมบุคคล
ตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษาคนควา
องคความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฏี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเรื่อง ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญ
 หา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสมั พันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิต
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอ รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึ ง การนํา เสนอข อ มู ล สารสนเทศได อ ย า งเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-02-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-02-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากร

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ ในการ
จัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร
(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนือ้ หาสาระตามหลักการภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูทกั ษะ และวิธีการแกไข
ปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการจัดการตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการและ สังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งการวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวไดดี
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม ตลอดจนสามารถแกไข
ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหาเชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุมบุคคลตาง ๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษาคนควาองค
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1










2

03-111-101 หลักการบัญชี

03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ

03-211-101 หลักการตลาด

03-311-101 การภาษีอากร

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ

03-311-103 หลักการจัดการ

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

03-411-101 การเงินธุรกิจ

03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค
03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค
 
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม  
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1  
 
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

3












4












 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3
 
 

4


  
  
  
  
  
  
  
  
  

1












2 3 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2












3 4
 
 
 


















ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1





2





3 4 5 1
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

2





3





ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4





1





2





3





1





2





3





4





ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   

03-612-101 สัทศาสตร
03-612-102 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
03-612-103 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
03-612-204 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจ 1
03-612-205 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ                    
ทางธุรกิจ 2
03-612-306 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1                    
03-612-307 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

03-612-308 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

03-612-309 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
03-612-310 ภาษาอังกฤษสําหรับการอภิปรายเชิงธุรกิจ 
03-612-311 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 2 

2





3





4





ความรู

5





1





2





3





ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา
4 1 2 3 1
    
    
    
    

2





3 4
 
 
 
 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   

03-612-413 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
03-612-414 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจ

     
     

     
     

       
       

03-612-415 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการคาระหวาง
ประเทศ
03-612-416 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
03-612-417 การฝกงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

03-613-201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว

1


2


3


4


5


1


2


3


4


1


2


3


1


2


3


4


ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
   

03-613-202 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม









































03-613-203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน









































03-613-204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร









































03-613-205 การสื่อความหมายระหวางวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจ
03-613-206 การอานเพื่องาน สื่อสารมวลชน

















































































03-613-207 การเขียนโครงการธุรกิจเปน
ภาษาอังกฤษ
03-613-208 การจดบันทึกและการยอความ
ทางธุรกิจ

















































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

03-613-209 การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล
03-613-210 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
สํานักงาน

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
การสื่อสาร และ
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
                   
ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

                   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ให กําหนดระบบทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บัติ จะตองสอดคลองกั บ
กลยุทธ การประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออกขอสอบ
หรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ มีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการประเมินขอสอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการประเมินของอาจารย สวนการ
ทวนสอบ ในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในระดับสาขา ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ดวย
การติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปนขอมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการ
สอนโดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต ประเมินจากการไดงานทําหรือศึกษาตอ
ตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวของ ภายใน 1 ป โดยทําการประเมินจากบัณฑิตแตละรุน
ที่สําเร็จการศึกษา
(2) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของบัณฑิต ตอความรูความสามารถที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ที่ใชในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจางพรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู
และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ ท างการศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
(6) ผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
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- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการทีท่ ําประโยชนเพื่อสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน
การศึก ษาตอ ฝ ก อบรม ดู งานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส ง เสริ ม การทํ าวิ จั ย สร า งองคค วามรูใ หม การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และการพั ฒ นา
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมคี ณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปน
กรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1.ยกระดั บ มาตรฐาน 1. จัดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ 1. หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ า งอิ ง ได กั บ
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและ มาตรฐานวิชาการตามกรอบมาตรฐาน มาตรฐานที่ สกอ.กํ า หนด ความ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF) ทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
ก า ว ห น า ทั น ก ร ะ แ ส และ สกอ.
ความเปลี่ยนแปลง โดย 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยมี 2 . พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
มีบุคลากร ผูสอนที่เปน การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ ตอบสนองความต อ งการของภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม
ผูนําดานการพัฒนาองค 5 ป
ความรูและสามารถผลิต 3. กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไม 3. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญา
โทไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู ต่ํากวาปริญญาโท
ทั ก ษ ะ ต ร ง ต อ ค ว า ม หรื อ เป น ผู ที่ มี ป ระสบการณ มี ค วาม
ต อ งการของภาคธุ ร กิ จ เชี่ยวชาญ และมีจํานวนอาจารยไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน สกอ.
และอุตสาหกรรม
4. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรให 4.มีการศึ กษาดูงานเพื่อนํ ามาพัฒ นา
มี ก า ร อ บ ร ม ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ล ะ หลักสูตร
ตางประเทศ
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เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
2.สงเสริมการเรียนรูเชิงรุก
กระตุนใหเกิดความใฝรูและ
เสริมสรางการคิดวิเคราะหเพือ่
การแกไขปญหาและพัฒนาองค
ความรู
3.ประเมินผลมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดสรรงบประมาณประจําป
และเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยาง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา
เฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และมีหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชาการจัดการอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตํารา
ที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หองสมุดกลาง และทําหนาทีป่ ระเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มเี จาหนาที่ ดาน
โสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและ
ความตองการใชสื่อของอาจารยดวย
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เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียนที่มีอุปกรณ สื่อ
และเครื่องมือสนับสนุนการเรียน
ที่ เ พี ย งพร อ มเพื่ อ สนั บ สนุ น ทั้ ง
การศึ ก ษาในห อ งเรี ย น นอก
หองเรี ย นและเพื่ อการเรี ย นรู ไ ด
ด ว ยตนเองอย า งเพี ย งพอ มี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องมือ
โสตฯ ที่ทันสมัย
2. จัดใหมีศูนยเรียนรูดว ยตนเอง
เพื่อใหนักศึกษาไดหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. มีหองสมุดใหบริการ หนังสือ
ตํารา สื่อดิจิตอล ฯลฯ เพื่อการ
เรียนรู

การประเมินผล
1. จํานวนเครือ่ งมืออุปกรณตอ
นักศึกษาชั่วโมงการใชงานศูนย
เรียนรูดว ยตนเองหองเรียน
คอมพิวเตอร
2. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรการเรียนรู
3. สถิติจํานวนหนังสือ ตํารา หรือ
สื่อดิจิตอลที่มีใหบริการ และ
สถิติการใชงาน

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ และมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดอบรมความรูในดานตางๆ ใหกับ
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บุคลากรเปนระยะ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษา กับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหปรึกษา (Office
Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขารับการปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูอยางมีระบบการใหขอมูล
ยอนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินดานตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี นั ก ศึ ก ษามี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเปด
และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา) ตลอดจนมีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางาน
ของบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4

ปที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ :
X
–

มีการดําเนินกิจกรรม
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอการ
เรียนรูโดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบ
จากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว
สามารถประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับความเขาใจของผูเรียนตามหัวขอการเรียนรู หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอน หากพบวามีปญหา
ก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะ กลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา
และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากผลการทํารายงาน/ โครงการ ซึ่งอาจารย
สามารถประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล
และสําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยัง
ผูใชบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผูท รงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย 3 คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
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(ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งใน ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นสามารถทําไดตลอดเวลา
ที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
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