มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะศิลปศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English for International Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ชื่อยอ (ไทย):
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (English for International Communication)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.A. (English for International Communication)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
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ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
2/2556 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) เจาหนาที่ในองคกรระหวางประเทศหรือ สถานทูต
(2) นักแปล หรือลาม
(3) นักเขียน
(4) เลขานุการ
(5) ประชาสัมพันธ
(6) ผูปฏิบัติงานประจําสายการบินหรือการทาอากาศยาน
(7) พนักงานโรงแรมหรือมัคคุเทศก
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวสิริพร ปองกงลาด ตําแหนง อาจารย กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ), 2541 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายจักรชัย ยิ้มงาม ตําแหนง อาจารย ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางสาวภาวิณี อุนวัฒนา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ), 2543 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายนิสติ คําพิกุล ตําแหนง อาจารย ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ), 2544
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายวัชรพงษ สูงปานเขา ตําแหนง อาจารย Master of Arts (Language and Communication)
English Program, 2551 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากการกาวสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในป พ.ศ. 2558 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึงไดกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมโดยไดวางยุทธศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพสนับสนุนการเตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรี
ดานแรงงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเรงเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ใหมีการนําคุณวุฒิวิชาชีพไปใชอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหแรงงานมีสมรรถนะและมีเสนทางความกาวหนา
ในวิชาชีพที่ชัดเจน และนําไปประเมินคาตอบแทนที่สอดคลองกับความรู ทักษะอาชีพ และประสบการณ
ตามกลไกตลาด นอกจากนี้ยังเตรียมความพรอมคนไทย ในการรับประโยชนและลดผลกระทบที่จะเขามา
พรอมกับการเขาออกของแรงงานอยางเสรี สรางโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ในการออกไป
ทํางานตางประเทศ ยกระดับทักษะดานอาชีพและทักษะดานภาษาควบคูกับการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
จากผลกระทบของการเคลื่อนยายแรงงานเสรี
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในดานประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 ไดกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอม ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่จะชวย
ลดความเหลื่อมล้ําทางความคิดและคานิยม และเพื่อประโยชนในการพัฒนาประชาคมอาเซียนรวมกัน
และยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค โดยการสรางความเขมแข็ง
ใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยก
ระดับทักษะฝมือแรงงานและทักษะดานภาษา เพื่อเตรียมความพรอมของแรงงานไทย เขาสูตลาดแรงงาน
ในภูมิภาคอาเซียนโดยไทยมีบทบาทนําในอาเซียนรวมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในสวนของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมบุคลากรในทุกภาคสวน
ของเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โดยเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในเรื่องประชาคมอาเซียนใหไดรับขอมูลและศึกษากฎระเบียบและ
ขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของใหเขาใจชัดเจน เพื่อใหมีความรูและมีสมรรถนะในการแขงขันในระบบเสรี
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เพื่อเตรียมความพรอมของธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาสและขอตกลงใหมๆที่จะ
เกิดขึ้น พรอมทั้งมีระบบการเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการปรับโครงสรางและการแขงขัน
นอกจากนี้ควรสรางความเขมแข็งใหหลักสูตรการศึกษามีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจน
การยกระดับทักษะฝมือแรงงานและทักษะดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมของแรงงานไทยเขาสูตลาดแรงงาน
ในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนําในอาเซียนรวมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดพันธกิจประการแรก คือ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพ บนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล ไดตอบสนองพันธกิจดังกลาวโดยจัดทําหลักสูตรที่เปนการเตรียมพรอมบัณฑิตใหเขาสู
อาชีพไดอยางหลากหลาย นอกจากนี้สาขาวิชายังมีนโยบายสนับสนุนใหผูสอนสรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมเพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน ใหบริการวิชาการ
แกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการตอบสนองพันธกิจขออื่นๆ ดวย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับสากล
และบูรณาการความรูทางภาษาอังกฤษ เพื่อการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อ
การประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองใหมีความทันสมัยและตรงตามมาตรฐานสากล
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและศึกษาคนควาเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพทางการสื่อสารโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถใชหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและวิเคราะหขอมูลเพื่อการทํางาน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ปรับปรุงหลักสูตร
 พัฒนาหลักสูตรตาม
 เอกสารปรับปรุง
ภาษาอังกฤษเพื่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
การสื่อสารสากลใหมี
ที่กําหนด
 รายงานผลการ
มาตรฐานตามที่ สกอ.
 ติดตามประเมินผล
ประเมินหลักสูตร
กําหนด
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลีย่ นแปลง
 รายงานผลการประเมิน
สอดคลองกับความ
ในความตองการของ
ความพึงพอใจในการ
ตองการของสถาน
ผูประกอบการดาน
ใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ และ
ทรัพยากรบุคคล
ประกอบการและทักษะ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ความรูความสามารถ
ของเทคโนโลยี
ในการทํางานของบัณฑิต
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 พัฒนาบุคลากรดาน
การเรียนการสอนและ
บริการวิชาการใหมี
ประสบการณจากการ
นําความรูทางภาษาอังกฤษ
มาปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ
 สนับสนุนบุคลากรดาน
การเรียนการสอนให
ทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารยใน
หลักสูตร
 การศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
 การฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน

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 หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน ซึ่งนักศึกษาบางคนมีคะแนน
สอบเขารายวิชาภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑ
(2) นักศึกษาแรกเขายังไมสามารถปรับตัวเขากับการเรียนในมหาวิทยาลัยได รวมทั้งนักศึกษา
แรกเขาบางกลุมยังมีพฤติกรรมการเรียนเชนเดียวกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดใหมีการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนการสอบเขา
ต่ํากวาเกณฑ
(2) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษารวมถึงการใหคําแนะนําหรือตักเตือน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

ปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2556
70

2557
70

2558
70

2559
70

2560
70

ชั้นปที่ 2

-

70

70

70

70

ชั้นปที่ 3

-

70

70

70

ชั้นปที่ 4

-

70

70

รวม

70

140

210

280

280

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

70

70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2556
700,000

2557
2558
2559
2560
1,400,000 2,100,000 2,800,000 2,800,000

คาลงทะเบียน

437,500

878,500

1,305,500 1,515,500 1,515,500

เงินงบประมาณแผนดิน

165,200

330,400

475,600

รวมรายรับ

1,400,700 2,832,900 4,231,100 5,578,300 5,617,948

660,800

700,448

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

2,448,000 2,594,880 2,750,573 2,915,607 3,090,543

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 1,836,000 1,946,160 2,062,929 2,186,704 2,317,906
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

0

0

455,000

911,400

0

0

0

1,362,200 1,726,200 1,726,200

4,284,000 5,452,440 6,175,702 6,828,511 7,134,649
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หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

คาครุภัณฑ

238,960

300,997

319,056

338,199

358,490

รวม (ข)

238,960

300,997

319,056

338,199

358,490

รวม (ก) + (ข)

4,645,360 4,971,781 5,270,086 5,586,290 5,921,465

ข. งบลงทุน

จํานวนนักศึกษา

70

140

210

280

280

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้ เรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
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
100 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
34 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
45 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
21 หนวยกิต
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (01= คณะศิลปศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 =ไมระบุสาขาวิชา 1=สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1= หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1= คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร)
- 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
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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)
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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

3(3-0-6)

01-002-220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental Chinese)

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)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106
01-004-108

ไทยศึกษา (Thai Studies)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

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

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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)

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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
01-006-105

นันทนาการ (Recreation)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

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

 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 34 หนวยกิต ประกอบดวย
01-111-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1(English Structure 1)

3(3-0-6)

01-111-102

โครงสรางภาษาอังกฤษ 2 (English Structure 2)

3(3-0-6)

01-111-103

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 1(English Listening and Speaking 1)

3(3-0-6)

01-111-204

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 (English Listening and Speaking 2)

3(3-0-6)

01-111-205

สัทศาสตรภาษาอังกฤษ (English Phonetics)

3(3-0-6)

01-111-206

การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)

3(3-0-6)

01-111-207

การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน (Introduction to English Writing )

3(3-0-6)

01-111-208

การอานภาษาอังกฤษ 2 (English Reading 2)

3(3-0-6)

01-111-209

การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา (English Paragraph Writing)

3(3-0-6)
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01-111-210

การแปลเบื้องตน (Introduction to Translation)

3(3-0-6)

01-111-311

การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (English Composition)

3(3-0-6)

01-111-312

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1(0-2-1)
(Preparation for Co-operative Education in English for International Communication)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต ประกอบดวย
01-112-201

การสื่อสารของมนุษย (Human Communication)

3(3-0-6)

01-112-202

ภาษาศาสตรเบื้องตน (Introduction to Linguistics)

3(3-0-6)

01-112-203

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)

3(3-0-6)

01-112-204

ภาษาศาสตรสังคมเบื้องตน (Introduction to Sociolinguistics)

3(3-0-6)

01-112-205

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน (English for Office Personnel)

3(3-0-6)

01-112-306

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ (English for Presentation)

3(3-0-6)

01-112-307

ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม (English for Hotel)

3(3-0-6)

01-112-308

ภาษาอังกฤษเพื่องานทองเทีย่ ว (English for Tourism)

3(3-0-6)

01-112-309

3(3-0-6)

01-112-310

การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณ
(Analytical and Critical Reading in English)
การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย (Translation : English into Thai)

01-112-311

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ (Translation : Thai into English)

3(3-0-6)

01-112-312

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)

3(3-0-6)

01-112-313

การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
(English for Specific Purpose Translation)
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(English Communication via Information Technology System)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
(English Writing for Specific Purposes)

3(3-0-6)

01-112-314
01-112-415

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)

 กลุมวิชาชีพเลือก 21 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
01-113-401

สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(Co-operative Education in English for International Communication)

6(0-40-0)
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ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ซึ่ง
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการ
ฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหลงทะเบียนวิชาการฝกงาน
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
01-113-402 การฝกงานดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3(0-40-0)
(Internship in English for International Communication)
และเลือกศึกษาใหครบ 21 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-113-301 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน (English for Mass Communication)
3(3-0-6)
01-113-302

3(3-0-6)

01-113-303

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา (English for Meetings)
ภาษาอังกฤษเพื่อการขนสงสินคา (English for Logistics)

01-113-304

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการหลังการขาย (English for After-Sales Service) 3(3-0-6)

01-113-305

ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรอง (English for Negotiation)

3(3-0-6)

01-113-306

ภาษาจีน 1 (Chinese 1)

3(3-0-6)

01-113-307

ภาษาจีน 2 (Chinese 2)

3(3-0-6)

01-113-308

ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1 (Chinese for Conversation 1)

3(3-0-6)

01-113-309

ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2 (Chinese for Conversation 2)

3(3-0-6)

01-113-410

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษขั้นสูง
(Advanced Translation : Thai into English)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ

01-001-xxx วิชากลุมวิชาภาษาไทย

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

01-002- xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)

3

3

0

6

02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)

3

3

0

6

01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)

1

0

2

1

01-111-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

19

18

2

37

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 20

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-002- xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)

3

3

0

6

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)

3

3

0

6

02-xxx-xxx วิชากลุมวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร (2)
01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)

3

3

0

6

1

0

2

1

01-111-103 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

01-111-104 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

19

18

2

37

ปที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 20
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01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3)

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-111-204 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

01-111-205 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

01-111-206 การอานภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

01-111-207 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน

3

3

0

6

01-112-201 การสื่อสารของมนุษย
01-112-202 ภาษาศาสตรเบื้องตน

3

3

0

6

3

3

0

6

21

21

0

42

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 21

01-111-208 การอานภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-111-209 การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา

3

3

0

6

01-111-210 การแปลเบื้องตน

3

3

0

6

01-112-203 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
01-112-204 ภาษาศาสตรสังคมเบื้องตน

3

3

0

6

3

3

0

6

01-112-205 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)

3

3

0

6

3

x

x

x

รวม

21

xx

x

xx

ปที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

17

01-111-311 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-112-307 ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
01-112-308 ภาษาอังกฤษเพื่องานทองเทีย่ ว

3

3

0

6

3

3

0

6

01-112-309 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและ
วิจารณ
01-112-310 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
01-112-311 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

21

21

0

42

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

01-113-xxx วิชากลุมชีพเลือก (1)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 21

การเตรี ยมความพร อมสหกิ จศึ กษาทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

1

0

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
1

3

3

0

6

การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะ
ดาน
วิชากลุมชีพเลือก (2)

3

3

0

6

3

3

0

6

การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชากลุมชีพเลือก (3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

19

17

4

36

ปที่ 3/ ภาคการศึกษาที่ 2
01-111-312
01-112-312
01-112-313
01-113-xxx
01-112-314
01-113-xxx
01-112-306

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 21

18
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

01-113-401 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการ
6
สื่อสารสากล
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

01-112-415 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
01-113-xxx วิชากลุมชีพเลือก (4)
01-113-xxx วิชากลุมชีพเลือก 5

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)

3

x

x

x

12

xx

x

xx

ปที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = xx
คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.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

19
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ 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 ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะห และประเมินคาวรรณคดีมรดก
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
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

20
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การ
บรรยายบุคคล 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
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ
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
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
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 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ 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
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชว ยในการอาน 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
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความ และเทคนิคการฟง
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

3(3-0-6)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง
การขอรองและการเสนอให 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
01-002-218

23
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
การจองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล
การนัดหมาย
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 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
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate
with other people appropriately
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01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐาน และฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย 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
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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
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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
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ ธี ก ารทางข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย การตี ค วามข อ มู ล และ
การนําเสนอขอมูล 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
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; self-managing
strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional ethics
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01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ว ไปด า นสัง คมเศรษฐกิจ วิวัฒ 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 รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government
and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 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
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การ
สรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ และการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ 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
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
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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
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม
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 สรีรวิทยาที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทาง
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
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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 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
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
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
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ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู 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
การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบ
สมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable; distribution of random variable;
sampling, distribution of functions of random variable; estimation and hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส ว น สั ด ส ว น ร อ ยละและ
การประยุกต พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได
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
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02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน
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 หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
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01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝก
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 การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
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 การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล 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
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01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ การฝกอบรม
เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ
ในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง 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
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
01-111-101

โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Structure 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบ และการใชนาม สรรพนาม กริยา คําคุณศัพท คําวิเศษ บุพบท สันธานในปริบท

ตาง ๆ
Forms and usage of nouns; pronouns; verbs; adjectives; adverbs; prepositions;
conjunctions in contexts
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01-111-102

โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Structure 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสราง และการใชวลี นามานุประโยค วิเศษณานุประโยค คุณานุประโยค ประโยค
ความเดี่ยว ประโยคความรวม ประโยคความซอน ในขอความชนิดตาง ๆ
Patterns and usage of phrases; noun clauses; adverbial clauses; adjective clauses; simple
sentences; compound sentences; complex sentences in different kinds of texts
01-111-103

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Listening and Speaking 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบของภาษาที่ใชในการพูด การฟงเพื่อหาขอมูลเฉพาะ การตรวจสอบและยืนยัน
ขอมูล การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การหาขอมูลเพิ่มเติม การสรุปใจความสําคัญ การใหเหตุผล การฟงขาว
การนําเสนอขอเท็จจริง
Styles of spoken language; listening for specific information; checking and
confirming information; listening for gist; finding out more information; giving a summary; giving
reasons; listening to news; presenting facts
01-111-204

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Listening and Speaking 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-104 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การรองเรียน การรายงานปากเปลา การอภิปรายกลุม การสัมภาษณ การจดบันทึก การ
ประชุม การโตวาที การกลาวสุนทรพจน
Making complaints; oral presentation; group discussion; interviews; note taking;
meetings; debating; making speeches
01-111-205

สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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รายละเอียดและประเภทของเสียงพูดในภาษาอังกฤษ ไดแก เสียงสระ พยัญชนะ การเนน
เสียงหนักเบาและการใชทํานองเสียง การฝกออกเสียงโตตอบและการถอดหนวยเสียงภาษาอังกฤษ
Description and classification of speech sounds in English: vowels, consonants,
stress and intonation; receptive and productive practice and transcription of English phonological units
01-111-206

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลวิธีการอาน การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากโครงสรางประโยค
และบริบท การอานโดยการเดาขอความลวงหนา การอานแบบขาม การอานแบบเฉพาะเจาะจง การอาน
ตีความ การหาประโยคใจความสําคัญและใจความรอง
Reading strategies; using dictionary; guessing meanings from sentence structures and
context clues; predicting; scanning; skimming; interpreting; reading for topics and supporting sentences
01-111-207

การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to English Writing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-102 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของประโยค โครงสรางประโยค ชนิดประโยค การใชเครื่องหมายวรรค
ตอน การใชกาล การเชื่อมประโยค และยอหนา
Sentence meaning; sentence structures; types of sentences; punctuations; tenses;
sentence combination and paragraphs
01-111-208

การอานภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Reading 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-206 การอานภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลวิธีการอานและการอานเชิงวิพากษบทอานที่ยาวขึ้น การอานเนื้อหาที่หลากหลาย
การใชทักษะการอานและความรูเรื่องการสรางคํา รูปแบบการจัดโครงสรางในยอหนา อุปมาอุปไมย
การอานตารางและกราฟ
Reading strategies and critical reading of longer texts; reading various texts; uses
reading skills of word formation; patterns of paragraph organization; figurative language; reading tables
and graphs
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01-111-209

การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา
3(3-0-6)
English Paragraph Writing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-207 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการเขียนในระดับยอหนา การฝกเขียนแนะนําบุคคล
ขั้นตอนวิธีการ การอธิบายลักษณะ การชี้แจงเหตุผล การแจกแจงและการแสดงความคิดเห็น
Paragraph components, paragraph forms and writing process; writing paragraphs, for
introducing people, instructing, describing, reasoning, explaining and expressing opinions
01-111-210

การแปลเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Translation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-112-102 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของการแปล บทบาทและหนาที่ของนักแปล กระบวนการแปล วิธีปรับบท
แปล การแปลในระดับคํา วลี ประโยค และขอความสั้น ๆ
Definitions of translation; roles and duties of translators; translation process; editing ;
word, phrase, sentence and short message translation
01-111-311

การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Composition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-209 การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบและรูปแบบความเรียง การจัดระบบความคิดในการเขียนความเรียง การอธิบาย
ความเปนขั้นตอน การระบุสาเหตุและผล การเปรียบเทียบ การแสดงความเห็นแยง
Components and types of essays; organizing ideas for essay writing;
process writing; cause and effect writing; comparison writing; argumentation writing
01-111-312

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Preparation for Co-operative Education in English for International
Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

1(0-2-1)
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ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพั ฒนาการสหกิจ ศึกษา การเตรียมความ
พรอมกอนการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และการ
นําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Definition, importance, background and development of co-operative education;
preparation for co-operative education; workplace operation techniques ; report writing and
presentation
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
01-112-201 การสื่อสารของมนุษย
3(3-0-6)
Human Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของการสื่อสารของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีและกระบวนการการ
สื่อสารของมนุษย วัจนภาษาและอวัจนภาษา
Importance of human communication focusing on theories and human
communication processes; verbal and non-verbal languages
01-112-202

ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของภาษาและภาษาศาสตร ลักษณะทั่วไปของภาษา ระบบเสียง ระบบคํา
วากยสัมพันธ ความหมาย
Introduction to the importance of language and linguistics; general characteristics of
language; phonology; morphology; syntax; semantics
01-112-203

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-112-201 การสื่อสารของมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมและกระบวนการสื่อสาร อิทธิพล
ของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่มีตอปจเจกบุคคล สังคม และการเมือง ประเด็นทางวัฒนธรรมที่มีผล
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ต อ การสื่ อสารที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ การพั ฒนาทั กษะการสื่ อสารระหว างบุ คคลในสถานการณ ระหว าง
วัฒนธรรม
Culture; cultural differences; culture and communication process; influence of intercultural
communication on individuals, society, and politics; cultural issues influencing effective
communication; improving interpersonal communication skills in intercultural settings
01-112-204

ภาษาศาสตรสงั คมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Sociolinguistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-112-202 ภาษาศาสตรเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ภาษากับสังคม ความหลากหลายของภาษาโดยบริบททางสังคม ชนชั้น เพศ อายุ เชื้อ
ชาติ และสถานการณการใชภาษา ภาษาถิ่น การแปรของภาษา
Language and society; variety of languages in social contexts: classes, genders, ages,
races, and situations of language usage; dialect; language variation
01-112-205

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน
3(3-0-6)
English for Office Personnel
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่เรียนควบคู : สํานวนภาษาที่ใชในสํานักงาน การตอนรับผูมาติดตอ การแนะนําบริษัท การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
Expressions used in offices; visitor reception; introduction to an organization;
making telephone calls; making appointments; and giving opinions in meetings
01-112-306

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
English for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเริ่มตนการนําเสนอ การเขียนเคาโครงของการนําเสนอ การจัดลําดับรายละเอียด การ
อธิบายขอมูลโดยการใชทัศนูปกรณประกอบการสรุป การตอบคําถาม
Opening a presentation; outlining a presentation; organizing details; explaining details
using audio-visuals aids; summarizing; dealing with questions
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01-112-307

ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
3(3-0-6)
English for Hotel
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชคําศัพท สํานวน และประโยคเพื่อสื่อสารในกิจการโรงแรม การกลาวทักทาย การ
ใหบริการจองหองพัก การรับแขก การเสนอความชวยเหลือและใหคําแนะนํา การจัดการกับเรื่องราว
และการรองทุกข
Use of vocabulary, expressions and sentences in hotel communication; greeting;
room reservation; guest reception; offering assistance and advice; dealing with requests and complaints
01-112-308

ภาษาอังกฤษเพื่องานทองเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช คํ า ศั พ ท สํ า นวน และประโยคเพื่ อ สื่ อ สารในการท อ งเที่ ย ว การต อ นรั บ
นักทองเที่ยว การนําชมสถานที่ทองเที่ยว การใหขอมูล การอธิบายเรื่องราว การบอกทิศทาง การจัดการ
กับเรื่องราวรองทุกขและปญหาตาง ๆ
Use of vocabulary, expressions and sentences in tourism communication; tourist
reception; tourist guide; giving information; giving explanations; giving directions; dealing with
complaints and problems
01-112-309

การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห และวิจารณ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading in English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-208 การอานภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะหจากการอานงานเขียนประเภทต างๆ การจับ
ใจความสําคัญ การสรุปเรื่องที่อาน การตีความเจตนารมณและเจตคติของผูเขียน การวิจารณ
Developing analytical and critical reading skills from various kinds of texts; getting
main ideas; summarizing; inferring the author’s purposes and attitudes; criticizing
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01-112-310

การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(3-0-6)
Translation : English into Thai
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-210 การแปลเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 01-112-311 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
หลักการแปลและการแปลสํานวน ประโยคที่มีโครงสรางทางภาษาสลับซับซอน และ
ขอความระดับยอหนายาว ๆ ซึ่งตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ
Basic concepts of translation; translating expressions, complex sentences and various
texts from English into Thai
01-112-311

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Translation : Thai into English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01- 111-210 การแปลเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 01-112-310 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
หลักการแปลและการแปลสํานวน และประโยคที่มีโครงสรางทางภาษาสลับซับซอน ซึ่ง
ตนฉบับเปนภาษาไทย
Basic concepts of translation; translating expressions and complex sentences from Thai
into English
01-112-312

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาในบริบทเชิงธุรกิจ ไดแก การเขาสังคม การโทรศัพท การนําเสนอ
การประชุม การเขียนจดหมายทางธุรกิจ
Language use in business contexts such as socializing, telephoning, presenting,
meeting, and writing business letters
01-112-313

การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
3(3-0-6)
English for Specific Purpose Translation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-112-310 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -
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หลักการแปล การใชคําศัพทและสํานวนภาษาในการแปลงานเขียนเฉพาะดาน การ
แปล บทความ ขาว บทภาพยนตร เอกสารทางราชการและทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
Principles of translation, use of vocabulary and expressions in ESP translation;
translating articles, news, film scripts, official and business documents from English into Thai
01-112-314

การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
English Communication via Information Technology System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ การฟงและการอานภาษาอังกฤษในระบบสารสนเทศ การพูดและการเขียน
ภาษาอังกฤษในระบบสารสนเทศ
Basic knowledge of computer systems, information and information technology for
communication in English; listening and reading English in information systems; speaking and writing
English in information systems
01-112-415

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
English Writing for Specific Purposes
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบ รูปแบบ และการใชภาษาในงานเขียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงธุรกิจ
การเขียนจดหมาย การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนบันทึกขอความ การเขียนรายงานสั้น ๆ
การเขียนในโอกาสตาง ๆ ทางสังคม
Components, forms and expressions used in writing for business purposes; writing
letters, e-mails, memos, short reports and writing in different social situations
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
01-113-401 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6(0-40-0)
Co-operative Education in English for International Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -
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การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการที่ ตรงตามสายวิ ชาชี พและความเชี่ ยวชาญตาม
ขอกําหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทําและนําเสนอรายงานสหกิจ
ศึกษา
Working in a workplace relevant to profession and expertise in accordance with
cooperative education guidelines and regulations for not less than 16 weeks followed by writing a
report and giving a presentation
01-113-402

การฝกงานดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3(0-40-0)
Practice English for International Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-111-312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : การฝกงานในองคกรตาง ๆ หรือสถานประกอบการ ในลักษณะงานที่เกีย่ วของกับ
สาขาวิชา โดยมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 360 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห จัดทํารายงานสรุปผลการฝกงาน
Practice in organizations or companies relating to English for international
communication for not less than 360 hours or eight weeks; submitting a training summary report
01-113-301

ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
English for Mass Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การทั่ ว ไป รูป แบบ ลั ก ษณะโครงสร าง และความหมายของภาษา ในงานสื่ อ
สิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ โฆษณา ขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว และนิตยสาร
Principles, forms, syntactic features and language meanings in various types of printed
media: newspapers, printed advertisements, press releases, newsletters, and magazines
01-113-302

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา
3(3-0-6)
English for Meetings
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษในการจัดเตรียมการประชุ ม การเริ่มตนการประชุม การดําเนินการ
ประชุม การขอและแสดงความคิดเห็น การสรุปผลการประชุม การเลิกประชุม
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English used in arranging a meeting; starting a meeting; chairing a meeting; asking
and giving opinions; summarizing the results; ending a meeting
01-113-303

ภาษาอังกฤษเพื่อการขนสงสินคา
3(3-0-6)
English for Logistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษเพื่อการขนสงสินคาในดานการแนะนําการบริการ การจัดการสินคา
คงคลังและการจัดซื้อ การวางแผนและจัดการขนสง การจัดสงสินคา การจัดเก็บและนําสินคาเขาโกดัง
การจัดการดานงานเอกสารและการเงิน
English used in introducing logistic services; inventory management and procurement;
transportation planning and management ; shipping; warehousing and storage; documentation and finance
01-113-304

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการหลังการขาย
3(3-0-6)
English for After-Sales Service
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทําความเขาใจกับลูกคา การประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคา การรับฟงความ
คิดเห็น ความซื่อสัตยของลูกคา การใชบริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย การจัดการกับขอรองเรียน
และปญหา การใชความคิดเห็นของลูกคาเพื่อการพัฒนา
Understanding customers; assessing customer satisfaction levels; getting feedback;
customer loyalty schemes; use of after-sale service to increase sales; dealing with complaints and
problems; use of customer feedback evaluation for development
01-113-305

ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรอง
3(3-0-6)
English for Negotiation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รู ป แบบตา ง ๆ ของการเจรจาต อ รองและการต อ รองราคา ความเหมื อ นและความ
แตกตางของแตละแบบ การพัฒนาทักษะการเจรจาตอรอง การประยุกตใชรูปแบบของการเจรจาตอรอง
ในกรณีตาง ๆ
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Various models of negotiation and bargaining; similarities and differences of each
model; negotiation skill development; application of negotiation models in different cases
01-113-306

ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสร างของภาษาจี นพื้ นฐานที่ สํ าคั ญของภาษาจี นทั้ งทางด านการออกเสี ยงและ
ทางดานไวยากรณ วิธีการเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 300 ตัวตลอดจนวงศัพทที่เกิดจากตัวอักษรจีน
เหลานั้น
Fundamental structure of Chinese in terms of pronunciation and grammar; writing 300
characters; vocabulary emerging from these characters
01-113-307

ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-113-006 ภาษาจีน 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสร างของภาษาจี นพื้ นฐานที่สํ าคั ญของภาษาจีนทั้ งทางด านการออกเสี ยงและ
ทางดานไวยากรณที่ซับซอนขึ้น วิธีการเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 300 ตัวตลอดจนวงศัพทที่เกิดจาก
ตัวอักษรจีนเหลานั้น
Advanced structure of Chinese in terms of more complicated pronunciation and
grammar; writing 300 characters; vocabulary emerging from these characters
01-113-308

ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1
3(3-0-6)
Chinese for Conversation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-113-007 ภาษาจีน 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาในการฟง การพูด การอาน การเขียน การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนด
ไว สํานวนเฉพาะที่ใชในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจําวัน การเขียนคําใหมอีกประมาณ 400 ตัว
ตลอดจนวงศัพทที่เกิดจากตัวอักษรจีนเหลานั้น
Chinese used in listening, speaking, reading, writing and conversational patterns;
idiomatic expressions commonly used in daily life situations; writing 400 characters; vocabulary
emerging from these characters
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01-113-309

ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2
3(3-0-6)
Chinese for Conversation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-113-008 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนการสนทนาในสถานการณตาง ๆที่
กําหนดไว สํานวนเฉพาะที่ใชในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจําวันที่ซับซอนขึ้น การเขียนคําศัพทใหม อีก
ประมาณ 400 ตัว ตลอดจนวงศัพทที่เกิดจากตัวอักษรจีนเหลานั้น
Further language used in listening, speaking, reading, writing and conversational
patterns; idiomatic expressions commonly used in daily life situations; writing 400 characters;
vocabulary emerging from these character
01-113-410

การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Translation : Thai into English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-112-311 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปญหาที่เกี่ยวของกับการแปล รูปแบบภาษาในบทแปลประเภทตางๆ การแปลบทความ
ตาง ๆ ซึ่งตนฉบับเปนภาษาไทย
Translation problems; language styles of translated texts; translating various articles
from Thai into English

ลําดับที่
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นางสาวภาวิณี
อุนวัฒนา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

ค.ม.

ค.บ.

2

นายจักรชัย
ยิ้มงาม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ศศ.ม.

ศศ.บ.

3

นางสาวสิริพร
ปองกงลาด
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

กศ.ม.

ศศ.บ.

4

นายนิสิต
คําพิกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ศศ.ม.

ค.บ.

5

นายวัชรพงษ
สูงปานเขา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

MA.

ศศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

การสอน
ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ
การมัธยมศึกษา

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2543
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2537
ส.บัณฑิต
ภาษาและการ
พัฒนบริหาร
สื่อสาร
ศาสตร, 2545
ภาษาฝรั่งเศส- ม.ศรีนครินทร
วิโรฒ ปทุมวัน,
อังกฤษ
2533
การสอน
ม. ศิลปากร,
ภาษาอังกฤษใน 2541
ภาษาตางประเทศ
ม.ศรีนครินทร
ภาษาอังกฤษ
วิโรฒ ประสาน
มิตร, 2529
การสอน
ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตาง
ประเทศ
ภาษาอังกฤษ

ม.ธรรมศาสตร,
2544

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

ส.ราชภัฏ
อุดรธานี, 2539

Language and ส.บัณฑิต
Communication พัฒนบริหาร
ศาสตร, 2551
ม.ราชภัฎ
ภาษาอังกฤษ
กําแพงเพชร,2548
ธุรกิจ
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ลําดับที่

3.2.2 อาจารยประจํา

1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางเกศิณี
บํารุงไทย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

วาที่รอยตรีวัชระ
โพธิสรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

Cert. in
Ed.

ภาษาศาสตร
ประยุกต
Teaching of
English

อ.บ.

ภาษาอังกฤษ

อ.ม.

ภาษาศาสตร

Dip. in
Appl.
Ling.

Teaching
English
to Speakers of
Other
Languages
ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม.

กศ.บ.

3

4

นางสาวเจนตา
แกวลาย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

นายวัชรพงษ
สูงปานเขา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ศศ.ม.
ศศ.บ.
MA.

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
ม. มหิดล, 2539
Institute of
Education,
Singapore, 2524
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2519
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2528
RELC, Singapore,
2536

ม. ศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาสารคาม,
2526
ม. รามคําแหง,
2546
ม. ทักษิณ, 2541

Language and ส.บัณฑิต
Communication พัฒนบริหาร
ศาสตร, 2551
ม. ราชภัฎ
ภาษาอังกฤษ
กําแพงเพชร,
ธุรกิจ
2548

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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3.2.3 อาจารยพิเศษ

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
นายศักดิ์สิทธิ์
แสงบุญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

คุณวุฒิ
Ph.d.

M.A.

ค.บ.

2

นายรุจิระ
โรจนประภายนต
x-xxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

Ph.d.

M.A.

ศศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

Indiana
University,
USA., 2002
The University
English as a
of Arizona,
Second
USA.,1990
Language
การมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2529
Communication Purdue
University,
1993
Kansas State
Speech
University,
1986
ม.ธรรมศาสตร,
ภาษาอังกฤษ
2526
Language
Education

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559

3

3

3

3

3

3

3

3
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบณ
ั ฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดใหนกั ศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
(2) นําความรู ความเขาใจในหลักการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกตใชในการฝกประสบการณ
(3) มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไดแก ตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยและรับผิดชอบ
(4) มีมนุษยสัมพันธ และสามารถรวมงานกับผูอนื่ ไดดี
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง - มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการสอน
วิชาชีพ และสังคม
ทุกรายวิชา
- กระตุนใหนักศึกษามีความตระหนักในความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยมี
การสร า งกฎระเบี ย บในการเรี ย นร ว มกั บ
นักศึกษา
2. มีความรูในศาสตรทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร - มีการจัดรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน
สากล และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
ที่ค รอบคลุม ศาสตร ท างด า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ
การสื่อสารสากล
- มีการจัดรายวิชากลุมวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก
ที่หลากหลาย
3. มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ - มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ความรู และประสบการณทางวิชาชีพอยางเปน - มีการจัดรายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ระบบ
และสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
4. มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค - สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
พัฒนาตนเองทั้งดานความรู อยางตอเนื่องและทํางาน - สนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมกับ
รวมกับผูอื่นไดทุกระดับไดอยางเหมาะสม
สาขาวิชา หรือคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กับองคกรภายนอก
- จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม
5. มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ - มีการจัดรายวิชาที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ
สื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ - จัดการเรียนรูโดยใหนักศึกษา ไดศึกษาคนควา
และใชสื่อเทคโนโลยี
- จัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี ไดแก e-learning
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
(2) ซื่อสัตยสุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของ
องคกรและสังคม
(3) มีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(5) มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบ โดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้น ตองฝก
ใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตาม
กําหนดเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรอบรูในภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเจาของภาษา
(2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) สามารถพัฒนาความรูดานภาษาและปรับตัวใหเขากับเจาของวัฒนธรรมได
(4) สามารถใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิผล
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(4) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะห
ปญหา
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(3) สามารถบูรณาการความรู เพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอน และเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู เพื่อการศึกษาปญหาที่ซบั ซอน และเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชน ถาเปนหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
ขององคกรไดเปนอยางดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่และผลของการกระทํา
2.4.2 กลยุทธการสอนพัฒนาการเรียนรู ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถใชภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะเชิงวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
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(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
3.1.2 ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
3.1.3 ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแก
ปญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

57
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104
02-001-103
02-001-104
02-001-107
02-001-109
02-001-110
02-002-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพือ่ การนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1

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

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

58
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

02-002-102
02-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222

ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1

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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01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ระหวางบุคคล
ปญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
               
มนุษยกับสังคม
               
มนุษยสัมพันธ
               
ระเบียบวิธีวิจยั
               
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
               
สังคมกับเศรษฐกิจ
               
สังคมกับการปกครอง
               
สังคมกับสิ่งแวดลอม
               
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ระหวางบุคคล
ปญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
               
อาเซียนศึกษา
               
สันติศึกษา
               
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
               
จิตวิทยาทั่วไป
               
ไทยศึกษา
               
การพัฒนาบุคลิกภาพ
               
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
               

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ระหวางบุคคล
รายวิชา
ปญญา
และความ
รับผิดชอบ
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

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีทัศนคติที่ดีตอ การทํางาน
(2) ซื่อสัตยสุจริต และมีวนิ ัย เคารพและปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกร
และสังคม
(3) มีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(5) มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ความรู
(1) มีความรอบรูในภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเจาของภาษา
(2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆที่เกี่ยวของ
(3) สามารถพัฒนาความรูดานภาษาและปรับตัวใหเขากับเจาของวัฒนธรรมได
(4) สามารถใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิผล
ทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมของ
องคกรไดเปนอยางดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) มีความรับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละผลของการกระทํา
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใชภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
01-111-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ1
01-111-102 โครงสรางภาษาอังกฤษ2
01-111-103 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
01-111-204 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
01-111-205 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
01-111-206 การอานภาษาอังกฤษ 1
01-111-207 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
01-111-208 การอานภาษาอังกฤษ 2
01-111-209 การเขียนภาษาอังกฤษระดับยอหนา
01-111-210 การแปลเบื้องตน

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใช
และ ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ปญญา

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
01-111-311 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
01-111-312 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
01-112-201 การสื่อสารของมนุษย
01-112-202 ภาษาศาสตรเบื้องตน
01-112-203 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
01-112-204 ภาษาศาสตรสังคมเบื้องตน
01-112-205 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
สํานักงาน

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใช
และ ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ปญญา

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

01-112-306
01-112-307
01-112-308
01-112-309

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเที่ยว
การอานภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะหและวิจารณ
01-112-310 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
01-112-311 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
01-112-312 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทาง
ธุรกิจ

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

3. ปญญา
4

1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
และ ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
01-112-313 การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษ
เฉพาะดาน
01-112-314 การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
01-112-415 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ
01-113-401 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
01-113-402 การฝกงานดานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
01-113-301 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
01-113-302 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใช
และ ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ปญญา

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
01-113-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการขนสงสินคา
01-113-304 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการหลัง
การขาย
01-113-305 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรอง
01-113-306 ภาษาจีน 1
01-113-307 ภาษาจีน 2
01-113-308 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1
01-113-309 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2
01-112-410 การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ขั้นสูง

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4. ความสัมพันธ 5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใช
และ ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ปญญา

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

            











            











            











            











            











            











            











            





 



หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะตองสอดคลองกับกลยุทธ
การ ประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออกขอสอบ หรือ
กําหนดกลไกกระบวนการสอบ มีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการประเมินขอสอบ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและการสอน จากผลการสอบของนักศึกษา สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร
ใหมีระบบประกันคุณภาพในระดับสาขา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการสอบ
มาตรฐานการเรียนรู ตลอดจนรายงานผลใหนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของทราบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ดวยการติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปน
ขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําของนักศึกษา หรือการศึกษาตอของบัณฑิต ประเมินจากการไดงานทํา
หรือศึกษาตอตรงตามสาขา หรือในสาขาที่เกี่ยวของ ภายใน 1 ป โดยทําการประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
(2) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของบัณฑิตตอความรูและความสามารถ ที่ไดเรียนรูจากหลักสูตรที่ใชใน
การ ประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ พร อมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอความคิ ดเห็ น ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึ กษาที่จะสําเร็ จการศึ กษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิ ชาตามที่กําหนดไวใ น
หลักสูตร แลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณดานภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) สนับสนุนใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา ประเมินหลักสูตร
และ/หรือรวมพัฒนาหลักสูตรใหม
(3) สนับสนุนใหผูสอนบริการวิชาการ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนําความรู
และประสบการณ มาพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สนับสนุนใหผูสอนจัดโครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการภายใน
ประเทศไทย และ/หรือมหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการตางประเทศ
(5) สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัย ที่เปนประโยชนตอหนวยงาน ชุมชน สังคม และประเทศไทย
(6) สนับสนุนใหผูสอนฝกประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการจริง เพือ่ รับประสบการณตรง
(7) สนับสนุนโดยพัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เชน การศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และอาจารย
ประจําหลักสูตรเปนกรรมการสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทํานียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญหาตาง ๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 1. จัดหลักสูตรใหมีความสอดคลอง 1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงไดกับ
หลั ก สู ต ร และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กับมาตรฐานวิชาการ ตามมาตรฐาน มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ให ก า วหน า ทั น กระแสความ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
เปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากรผูสอน 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ 2. พิจารณาการปรับปรุงการผลิต
ุ สมบัติตรงตาม
ที่เปนผูนํา ดานการพัฒนาองคความรู ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุง บัณฑิตที่มีคณ
ความตองการสถานประกอบการ
และสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู หลักสูตร ทุก ๆ 5 ป
ความสามารถ และทักษะตรงตาม 3. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร 3. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ความตองการของสถานประกอบการ ใหมีการอบรม สัมมนา และศึกษา ปริญญาโท ไมนอยกวาเกณฑ
ดูงานตางประเทศ
มาตรฐาน
4. มีการอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานตางประเทศ เพื่อนํามา
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
และตรงตามสภาวการณปจ จุบนั
5. รายงานผล เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลง และความตองการ
กําลังคน โดยการสํารวจความ
ตองการของสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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เปาหมาย
2. มีระบบและกลไกในการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
สากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประเมินผล
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดูแล ดําเนินการพัฒนา ประเมิน
ปรับปรุง และควบคุมหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
2. รายงานการประชุมหลักสูตร
ของคณาจารยสาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ตองวางแผนและจัดสรรการเงิน ตลอดจนวิเคราะหรายไดและคาใชจาย เพื่อนํามาใชใน
การวางแผนปฏิบัติงานในแตละป ใหมีความสอดคลองกับงบประมาณรายได-รายจายที่จะเกิดขึ้น
ในแตละปการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีความพรอมดานหนังสือและตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ ซึ่งมีเอกสาร สิ่งพิมพ และสื่อการศึกษา ที่สัมพันธกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น ๆ ตลอดจนอาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
1. การประเมินความพอเพียงของ 1. ตั้งคณะกรรมการประเมิน
ทรัพยากร ที่ใชในการจัดการเรียน ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช
การสอน
ในการจัด การเรียนการสอน
2. วิเคราะหผลการประเมินของ
ทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียน
การสอน
3. จัดทําแผนงบประมาณในการจัด
หาทรั พ ยากรที่ ใ ช ใ นการเรี ย น
การสอนใหมีความพอเพียง

การประเมินผล
1. สัดสวนของครุภัณฑ
ต อ มาตรฐานทรั พ ยากร
การเรียนการสอน
2. ความถี่ของการใชงาน
ครุภัณฑ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกในการบริหาร ดําเนินการ ทบทวน วิเคราะห และพัฒนาหลักสูตร เพื่อนํา
ขอมูลไปสูการปรับปรุงหลักสูตร ตามระยะเวลาที่กําหนด
2. จัดประชุมวิชาการของคณาจารยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อบริหาร ดําเนินการ
ทบทวน วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
3. จัดประชุมวิชาการของคณาจารยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากลไมนอยกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สํารวจความตองการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยบัณฑิตที่จบการศึกษา
สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ชุมชน และสังคม
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1. มีระบบและกลไกในการแตงตั้งและเชิญอาจารยพิเศษหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญ
และประสบการณจริง
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2. กําหนดคุณสมบัติอยางกวาง ๆ ของวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกอยางมีคุณภาพ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีทักษะ ความรู และความสามารถ ตรงตาม
ตําแหนงงาน ที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ/หรือคณะศิลปศาสตร และ/หรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนด
2. ผานการคัดเลือกตามระเบียบคณะศิลปศาสตร และ/หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พรนคร กําหนด
3. สามารถรับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากภาระงานที่กําหนดไวได
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
1. ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตรงตามตําแหนงงานที่ไดปฏิบัติ ของบุคลากรสนับสนุนการเรียน
และการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู และความชํานาญ ในสวนงานที่ไดปฏิบัติ
2. ศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และ/หรือตางประเทศ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ในระบบงาน เพื่อพัฒนาความรูในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการ
3. สนับสนุนใหบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดทํางานรวมกับบุคลากรสายสอน
(อาจารย) ในโครงการตาง ๆ เชน การจัดทําประกันคุณภาพ และโครงการบริการวิชาการ เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา และกํากับดูแล การทํางานของคณาจารยที่ปรึกษา เพื่อดูแล
และปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแกนักศึกษา ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. กําหนดใหคณาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลา (Office Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ หรือขอคําปรึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษ
คําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้น ๆ ได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเปด ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก ๆ 5 ป และมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
นายจาง ตลอดจนมีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิต
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5




1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน 
การประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร




2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)




3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา




4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
การดํ า เนิน การของประสบการณภ าคสนาม (ถามี ) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา





5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา




6. มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา




7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว




8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
ดานการจัดการเรียนการสอน




9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง





10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50
ตอป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5


11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :

มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. ทดสอบประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การใช
แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบอัตนัย การสอบปฏิบัติ และผลการสอบ
2. จัดประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล โดยใชแบบสอบถาม
3. จัดประชุมวิชาการ อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทราบถึงปญหา
ในการสอนของแตละรายวิชา ในการนําไปวางแผนและปรับปรุงกลยุทธการสอนในครั้งตอไป
4. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร หรือวิธีการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการสอน
ในแตละรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพอุตสาหกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ตรงตามมาตรฐานสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1. จัดประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาของทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษาประเมิน
ผานระบบออนไลน
2. ประเมินจาการสอบถาม/สัมภาษณนักศึกษา โดยบุคคลที่เกี่ยวของ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ประเมินอาจารยผูสอนแตละรายวิชา โดยนักศึกษา
2. ประเมินจากนักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดวยวิธีการใช
แบบสอบถาม เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
3. ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการทํางานของบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถานประกอบการ และ/หรือ
ผูใชบัณฑิต
4. ประเมินความกาวหนาของบัณฑิต ที่กาวขึ้นสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
1. ประเมินผลการศึกษา ประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวดที่ 7 ขอที่ 7 วาดวยเรื่อง
“ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
ของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร”
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ดําเนินการประเมินผล
การดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1. คณาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ.6) เสนอหัวหนา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
2. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้
ในหมวดที่ 7 ขอที่ 7 วาดวยเรื่อง “ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร”
3. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป
(มคอ. 7) โดยรวบรวมขอมูลเพื่อทราบผลของการเรียนกรสอน รายงานผลการดําเนินการของแตละ
รายวิชา รายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในรายงานผลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ประจําป เพื่อเสนอตอ
คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

