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  ในยุคท่ีโลกไรพรมแดนการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมีการแขงขันสูง องคกรธุรกิจขนาดใหญ
ตองการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน สงผลใหสวนแบงทางการตลาดขององคกรไมไดมีอาณาเขต
เฉพาะในประเทศหรือในภูมิภาคเชนที่เคยเปนมา แตเปนการแขงขันในตลาดระดับโลก ดังนั้นองคกรธุรกิจ
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ภาษากลางท่ีใชในการติดตอสื่อสารทั้งในองคกรและระหวางองคกร 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปสงผลใหสภาพการดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปเปลี่ยนแปลงไป
ชนชาติตางๆ ไดอพยพโยกยายถิ่นฐานเพื่อไปแสวงหาความกาวหนาในประเทศอ่ืน ทําใหสังคมปจจุบันเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) ที่มีความหลากหลายทั้งภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสาร       
การเผยแพรขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมผานสื่อประเภทตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว อิทธิพลของการ
ดําเนินการทางตลาดขององคกรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหคนในสังคมตองรูจักยอมรับใน   
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
      12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
              12.1.1  การปรับปรุงหลักสูตรคาํนึงถึงความเปนมาตรฐานสากลเนื่องจากตลาดแรงงานของ 
ผูสําเร็จการศึกษามีการแขงขันทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นหลักสูตรจึงมุงผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสากล อีกทั้งเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหางานทํา
ของบัณฑติใหสามารถประกอบอาชพีไดหลากหลายและเปนที่ยอมรับในทุกประเทศ 
              12.1.2  หลักสูตรที่ปรับปรุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและปลูกฝงพฤติกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ สามารถบูรณาการขามศาสตร ประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดในบริบทระดับสากล และสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง 
              12.1.3  หลักสูตรไดคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาวะของสังคมปจจุบัน 
เนนใหผูเรียนตระหนักในความแตกตางและความเปนเอกภาพของวัฒนธรรม และยอมรับความหลากหลาย
ในสังคม 
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 12.1.4  หลักสูตรคาํนึงถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต 
และการทํางานปลูกฝงใหผูเรยีนเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดตามความกาวหนาในศาสตรตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
      12.2  ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ตองการผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” สามารถประยุกตใชความรูใน
วิชาชีพเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถบูรณาการความรูกับการทํางาน  
(Work-Integrated Learning) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 กําหนดโครงสรางรายวิชาใหแกนักศึกษาประกอบดวยรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่มีการ 
บูรณาการในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรายวิชาในวิชาชีพบังคับซึ่งเปนทักษะและความรูพ้ืนฐานของการใชภาษา และ
วิชาชีพเลือกที่สามารถเลือกตามความสนใจกลุมรายวิชาดังกลาวประกอบดวยรายวิชาที่หลากหลายให
นักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจใหประโยชนท้ังในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปดสอนในทุกคณะ/สาขา/สาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น 
  รายวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะ/หลักสูตรอื่น สามารถเลือกเปนรายวิชาโท
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล โดยเลือกลงทะเบียนรายวิชาขางลางนี้ ไมต่ํากวา 15 หนวยกิต 
  13.2.1 BOAEC102 คําศัพทภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  13.2.2 BOACC102 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  13.2.3 BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  13.2.4 BOAEC106 การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
  13.2.5 BOAEC107 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  13.2.6 BOAEC109 การอานเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6) 
  13.2.7 BOAEC110 การเขียนยอหนา 3(3-0-6) 
 13.3  กลุมวิชา/รายวิชาแกนสาขาศิลปศาสตร 
 13.3.1   BOACC101 วิชาสุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
 13.3.2 BOACC102 วิชาการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
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หมวดท่ี 2 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เขาใจความแตกตางทาง
วัฒนธรรม มีความรู คูคุณธรรม และมีศักยภาพในการใชนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองสูมาตรฐานสากล 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุงไดนําปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การ
เปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน และการสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 
มาเปนแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาจะไดเรียนรูท้ังวิชาการและ
วิชาชีพผานกระบวนการเรียนรูที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควา 
ทดลองปฏิบัติท้ังในสถานการณจริงและสถานการณจําลองผานกระบวนการสหกิจศึกษาและ/หรือการ
ฝกงานเพื่อจะไดบูรณาการความรูกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) นักศึกษาจะไดรับการ
ปลูกฝงใหมีจิตสาธารณะและสามารถประยุกตใชความรูในวิชาชีพเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหชุมชนสังคม        
และประเทศชาต ิ
 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.3.1  เพ่ือผลิต สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของบัณฑติใหมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูง มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎีสู
การปฏิบัต ิ
  1.3.2  เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามวัตถุประสงคเหมาะสมตามกาลเทศะ  
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละประเทศ  
  1.3.3  เพ่ือสรางเสริมสติปญญาในเชิงวิเคราะห สังเคราะหและวิจารณอยางเปนระบบ  
โดยใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรคองคความรูใหมอันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  
  1.3.4  เพ่ือใหตระหนักและเห็นคณุคาของภาษาอังกฤษ และเขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา และผูติดตอสื่อสาร 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล
ใหมีมาตรฐานตามเกณฑท่ี 
สกอ. กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตาม
มาตรฐานสากล 

-  ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให 
สอดคลองกับความตองการ
ของธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค
ปจจุบัน 

-  ติดตามสภาวการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคปจจุบันให
ตอบสนองตอความตองการของ
ผูประกอบการทั้งในระดับทองถ่ิน
และระดับประเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีประสบการณจากการ
เรียนรูการปฏิบัติจริงและ 
การคนควาวิจัย  

-  สนับสนุนบุคลากรฝกประสบการณ
ในสถานประกอบการจริง ทํางาน
บริการวิชาการแกองคกรภายนอก 

-  สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึน หรือเขารับการอบรม
ระยะสั้นในดานวิชาการและ
วิชาชีพ และทํางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

- จํานวนงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- จํานวนผลงานวิจัยตออาจารยใน
หลักสูตร 

- จํานวนการเขารับการอบรมระยะสั้น
ในดานวิชาการ และวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ 

  ใช้ระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ  
     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1  วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1  ภาคการศึกษาท่ี 1    ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 2.1.2  ภาคการศึกษาท่ี 2    ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
           2.1.3  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน      ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
     2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 
     2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ปัญหาการปรับตัวจากระบบและวิธีการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป นักศึกษาต้องดูแลตนเองมากข้ึน   
มีกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาต้องเรียนรู้การแบ่งเวลาให้เหมาะสม           
และการปรับตัวกับผู้สอนและเพ่ือน 
     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
      2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิค การเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 2.4.2  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล ตักเตือน แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
         2.4.3  มีคณะกรรมการด้านกิจกรรมให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา 
เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมสอนเสริมนอกหลักสูตร เป็นต้น 
          2.4.4  มีคณะกรรมการด้านวิชาการท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่าน 
การจดบันทึก และการจัดระบบความคิดให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 



14 

     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป (ตอเขตพ้ืนที่) 
 2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จํานวนนักศึกษา  

ที่จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จํานวนนักศึกษา  

ที่จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จํานวนนักศึกษา  

ที่จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 
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 2.5.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จํานวนนักศึกษา  

ที่จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 2.5.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จํานวนนักศึกษา  

ที่จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดย
คาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป ตามรายละเอียดดังนี้ 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)  

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศกึษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000 12,000 14,000 17,000 20,000 
รวมรายรับ 25,000 27,000 29,000 32,000 35,000 

 2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)   

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 10,685 11,219 11,780 12,369 12,988 

คาวัสด ุ 1,716 1,802 1,892 1,986 2,086 

คาใชสอย 13,865 14,559 15,286 16,051 16,853 

คาตอบแทน 8,977 9,426 9,897 10,392 10,912 

คาจางชั่วคราว 435 456 479 503 528 

เงินอุดหนุน 4,258 4,471 4,694 4,929 5,175 

สาธารณูปโภค 2,808 2,948 3,060 3,251 3,413 

รายจายอ่ืนๆ 1,003 1,053 1,105 1,161 1,219 

รวม 43,747 45,934 48,193 50,642 53,174 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 
2.8  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย  

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2551 และขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ประกาศเพ่ิมเติม   
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 3.1.3  รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคบั 24 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารจํานวน 12 หนวยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6)
 English for Life Skills 
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 Academic English 
GEBLC201  ศลิปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6)
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุมวิชาสุขภาพจํานวน 3 หนวยกิต 
GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุมวิชาบูรณาการจํานวน 9 หนวยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving 
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Innovation and Technology 
GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6)
 Art of Living 

2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หนวยกิต โดยใหเลือกจากกลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี้ 

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา 3(3-0-6) 
 ในการดําเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6)
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)
 Human Relations 
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GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6)
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเลือกศึกษาจํานวน 3 หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6)
 และการสรางนวัตกรรม 
 Creation of Scientific Methods for Research and Innovation 

GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

2.3) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
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2.4) กลุมวิชาสุขภาพ 
 GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Exercise for Health 
 GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Sports for Health 
 GEBHT104  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุมวิชาบูรณาการ 
 GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 

 Well – Being 
 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 
 1)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หนวยกิต ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 
  BOACC101 สุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(2-2-5) 
  Aesthetics and Personality Development  

 BOACC102 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Cross Cultural Communication 

 BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Structure 
  BOAEC102 คาํศัพทภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   English Vocabulary 

  BOAEC103 การพูดในชุมชน 3(2-2-5) 
    Public Speaking 

 BOAEC104 หลักสัทศาสตรและสรศาสตรเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
  Essential English Phonetics and Phonology for Communication 

 BOAEC105 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  English Grammar for Communication 

 BOAEC106 การฟง พูดในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 
  Listening and Speaking in Everyday Life 

 BOAEC107 การพูดเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Oral Communication 

 BOAEC108 การพัฒนาทักษะการฟง    3(2-2-5) 
  Listening Skill Development 

 BOAEC109 การอานเพ่ือความเขาใจ    3(3-0-6) 
  Reading for Comprehension 

 BOAEC110 การเขียนยอหนา     3(3-0-6) 
  Paragraph Writing 
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2)  กลุมวิชาชีพบังคับ 31 หนวยกิต ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี ้
  BOAEC111 การสัมมนาภาษาอังกฤษ     3(1-4-4) 
    Seminar in English 

  BOAEC112 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ    3(3-0-6) 
    Critical and Analytical Reading 

  BOAEC113 การแปลเบื้องตน      3(2-2-5) 
    Introduction to Translation 

  BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน    1(0-2-1) 
    Pre Co-operative Education / Pre Job Internship 

  BOAEC115 การศึกษาคนควาอิสระ     3(1-4-4) 
    Independent Studies 
  BOAEC116 การอานแปลความ     3(3-0-6) 
    Interpretive Reading 

  BOAEC117 การเขียนความเรียง     3(2-2-5) 
    Essay Writing 
  BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
    English Communication and Information Technology 

  BOAEC119 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา     3(3-0-6) 
    Research Methodology in Language Studies 

  BOAEC120 การนําเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
    English Presentation and Discussion 

  BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุม    3(2-2-5) 
    English for Meeting 

        3)  กลุมวิชาชีพเลือก 33 หนวยกิต ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 
   3.1) กลุมวิชาฝกปฏิบัติ ใหศึกษาจาก 2 วิชาจากกลุมรายวิชาตอไปนี้ 6 หนวยกิต 
 (ก)  การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห  
 หรือ 1 ภาคการศึกษา     
 BOAEC122 สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ  6(0-40-0) 
 Cooperative Education in International Affairs 
 (ข)  การฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตองมีระยะเวลา 
 ในการฝกจํานวนไมต่ํากวา 400 ชั่วโมงตอเนื่องกัน 
 BOAEC123 การฝกงานสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ  6(0-40-0)
  Job Internship in International Affairs 
   3.2) กลุมวิชาเลือกทั่วไป ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ และจะตองไมนอยกวา 
 27 หนวยกิต 
 BOAEC124 การอานเพื่อความบันเทิง     3(2-2-5) 
  Reading for Pleasure 
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 BOAEC125 วรรณกรรมรวมสมัย     3(2-2-5) 
  Contemporary Literary Work 

 BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
  Academic Writing 
 BOAEC127 การแปลขาว      3(2-2-5) 
  News Translation 

 BOAEC128 การแปลบทบรรยายภาพยนตร    3(2-2-5) 
  Movie Subtitle Translation  
 BOAEC129 การแปลงานเขียนทางวิชาการ    3(2-2-5) 
  Academic Writing Translation  
 BOAEC130 การแปลเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Business Translation 

 BOAEC131 ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ    3(1-4-4) 
  English for Recreation 

 BOAEC132 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน   3(2-2-5) 
  English for Mass Communication  
 BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว   3(2-2-5) 
  English for Tourism Industries 

 BOAEC134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม    3(2-2-5) 
  English for Hotel 

 BOAEC135 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
  English for Airline Business 

 BOAEC136 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
  English for International Business 

 BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   3(2-2-5) 
  Teaching English for International Communication 

 BOAEC138 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน   3(2-2-5) 
  English for Office Communication 

 BOAEC139 ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ    3(2-2-5) 
  English for Public Relations 

 BOAEC140 ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม    3(2-2-5) 
  English in Modern Media 

 BOAEC141 การอานเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
  Academic Reading 

 BOAEC142 การอานเชิงธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Business Reading 
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  BOAEC143 การเขียนเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 
    Business Writing 

  BOAEC144 การสนทนาภาษาจีน     3(3-0-6) 
    Chinese Conversation 

  BOAEC145 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ     3(3-0-6) 
    Chinese for Career 

  BOAEC146 ภาษาและวัฒนธรรมจีน     3(3-0-6) 
    Language and Chinese Culture 

  BOAEC147 ภาษาจีนเพื่อการคา     3(3-0-6) 
    Chinese for Trading 

  BOAEC148 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน   3(3-0-6) 
    Chinese for Office Communication 

 3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
 นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที ่
เปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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 3.1.4  ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 
  CCC หมายถึง  อักษรยอชื่อปริญญา/อักษรยอชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  MM หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุมวิชา 
  G หมายถึง  วิชาเอก แทนดวยตัวเลข 1 - 9  
  XX หมายถึง  ลําดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 – 99 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

 1)  GEB  : หมวดวชิาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี 
  SO : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  SC : กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  LC : กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  HT : กลุมวิชาสุขภาพ 
  IN : กลุมวิชาบูรณาการ 
 2)  BBA : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
  CC : วิชาเรียนรวม 
  BA : บริหารธุรกิจ 
  IS : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  IB   : การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
 3)  BOA : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
  CC : วิชาเรียนรวม 
  EC  : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
  TH  : การทองเที่ยวและการโรงแรม 
 4)  BAC : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
  AC : การบัญช ี

  3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน  C (T – P – E) 
  C  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 
  T  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
  P  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
  E  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา 
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 3.1.5  แสดงแผนการศึกษา 
ปการศึกษาที่  1 

ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 1 3(T-P-E)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 2 3(T-P-E)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 3 3(T-P-E)  
BOACC101 สุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ  

Aesthetics and Personality Development  

3(2-2-5)  

BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 
English Structure 

3(3-0-6)  

BOAEC102 คําศัพทภาษาอังกฤษ 
English Vocabulary 

3(3-0-6)  

BOAEC104 หลักสัทศาสตรและสรศาสตรเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
Essential English Phonetics and Phonology for 
Communication 

3(2-2-5)  

หนวยกิตรวม 21 
 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 4 3(T-P-E)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 5 3(T-P-E)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 6 3(T-P-E)  
BOAEC105 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 

English Grammar for Communication 
3(3-0-6) BOAEC101 

BOAEC106 การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 
Listening and Speaking in Everyday Life 

3(2-2-5)  

BOAEC109 การอานเพ่ือความเขาใจ 
Reading for Comprehension 

3(3-0-6)  

BOAEC110 การเขียนยอหนา 
Paragraph Writing 

3(3-0-6) BOAEC101 

หนวยกิตรวม 21 
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ปการศึกษาที่  2 
ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 7 3(T-P-E)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 8 3(T-P-E)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 9 3(T-P-E)  
BOACC102 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

Cross Cultural Communication 

3(2-2-5)  

BOAEC107 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
Oral Communication 

3(2-2-5) BOAEC106 

BOAEC117 การเขียนความเรียง 
Essay Writing 

3(2-2-5) BOAEC110 

BOAECXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E)  
หนวยกิตรวม 21 

 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 10 3(T-P-E)  
BOAEC103 การพูดในชุมชน 

Public Speaking 
3(2-2-5) BOAEC106 

BOAEC108 การพัฒนาทักษะการฟง 
Listening Skill Development 

3(2-2-5)  

BOAEC113 การแปลเบ้ืองตน 
Introduction to Translation 

3(2-2-5) BOAEC101 

BOAECXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี1 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18 
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ปการศึกษาที่  3 
ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
BOAEC112 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 

Critical and Analytical Reading 
3(3-0-6) BOAEC109 

BOAEC116 การอานแปลความ 
Interpretive Reading 

3(3-0-6) BOAEC109 

BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English Communication and Information Technology 

3(2-2-5)  

BOAECXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  
BOAECXXX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  
BOAECXXX วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18 
 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
BOAEC119 ระเบียบวิธวีิจัยทางภาษา 

Research Methodology in Language Studies 
3(3-0-6)  

BOAEC120 การนําเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ 
English Presentation and Discussion 

3(2-2-5)  

BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุม 
English for Meeting 

3(2-2-5)  

BOAECXXX วิชาชีพเลือก 6 3(T-P-E)  
BOAECXXX วิชาชีพเลือก 7 3(T-P-E)  
BOAECXXX วิชาชีพเลือก 8 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18 
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ปการศึกษาที่  4 
ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
BOAEC111 การสัมมนาภาษาอังกฤษ 

Seminar in English 
3(1-4-4)  

BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน 
Pre Co-operative Education / Pre Job Internship 

1(0-2-1)  

BOAEC115 การศกึษาคนควาอิสระ 
Independent Studies 

3(1-4-4) BOAEC119 

BOAECXXX วิชาชีพเลือก 9 3(T-P-E)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 13 
 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
BOAEC122 

 
 

BOAEC123 

สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
Cooperative Education in International Affairs 
หรือ 
การฝกงานสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ  
Job Internship in International Affairs 

6(0-40-0) 
 
 

6(0-40-0) 

BOAEC114 
 
 

BOAEC114 

หนวยกิตรวม 6 
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 3.1.6  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน

บริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for 

daily communication in various contexts 
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับ

ทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม และการทํางาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills 

related to life, social, cultural and work situations  
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ และการนําเสนองาน 

ในบริบททางวิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and 

giving presentations in academic contexts 
GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ  

พัฒนากระบวนการคิดอยางมีระบบรวมกับการสื่อสารอยางสรางสรรค โดย
มีศิลปะในการฟงและการอานอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการพูดและ
การเขียนทางวิชาการอยางมีคุณภาพ สามารถบูรณาการการใชภาษาไทยกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนตระหนักถึง
การใชภาษาไทยในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ
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 Study formats and strategies of effective communication in  
Thai language; develop systematic thinking and creative 
communication with the arts of listening and critical reading;  
be able to speak and write with academic language high 
quality; be able to integrate Thai language, technology and 
innovation for lifelong learning; be aware of Thai language  
use as Thai cultural heritage. 

    1.1.2) กลุมวิชาสุขภาพ 
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 สงเสริมความรูเก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการ

บริโภคและการควบคุมน้ําหนัก การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน วิทยาศาสตรการ
กีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating 
behavior and weight control, first aid, sport science, physical 
fitness, exercise of training program and practicing exercise 
activity for health. 

    1.1.3) กลุมวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝกคิดแบบตาง ๆ 

หลักการใชเหตุผล แรงบันดาลใจ สงเสริมความคิดโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน
และภูมิปญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนกรณศีกึษา 

 Study concepts, theories, techniques and development 
processes for thinking and reasoning; inspiration for encouraging 
ideas; Lanna and Thai wisdom; innovation and modern 
technologies are employed as a case study 
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GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี กระบวนการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ
ระหวางมนุษย สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผลกระทบของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ประเด็นรวมสมัยในดาน
วิทยาศาสตร นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต ฝกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and 
technology; process of creating innovation, technology, and 
environment; impacts of innovation and technology on society 
and environment; contemporary issues in sciences, innovation 
and future technology; practice in designing innovations. 

GEBIN103 ศิลปะการใชชวีิต     3(3-0-6) 
 Art of Living   
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 วิทยาศาสตรและจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปญญาเพ่ือแกไข

ปญหาในชีวิตประจําวันและสามารถแสวงหาความสุขอยางยั่งยืน ฝกสมอง
การจัดการอารมณ การเขาใจและเห็นคุณคาในตัวเอง บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว การตอตานการทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม การประยุกตใช
เทคโนโลยสีารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development 
processes for solving daily life problems and pursuit of 
sustained happiness; mind practice; emotional management; 
self-understanding and self-esteem; personality and 
development; anti-corruption; modern social behavior; 
application of information technology for case studies    
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   1.2)  วิชาเลือก 
    1.2.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช หลักการทรงงาน

ในพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 
หลักธรรมมาภิบาล ภูมิปญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอยาง
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก การบูรณา
การวัฒนธรรมที่หลากหลายสูการดําเนินชีวิต การมจีิตสาธารณะและรักษ
สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม  
จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; 
adoption of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working 
principles; projects from His Majesty the King’s initiation; good 
governance principles; wisdom, thinking and life management 
in accordance with changes in Thai and global societies; 
integration of cultural diversity into a way of life; public-
mindedness and environmental conservation; happy living  
in society based on moral, ethics and sufficiency economy 
principles 

GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา คุณคาแหงความเปนมนุษย และหลักธรรมในการ

ดํารงชีวิต การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย การมีจิตสํานึกตอสวนรวม ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ 
และสรางสัมพันธภาพ การทํางานเปนทีม การสรางผลิตผลในการทํางาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards 
oneself and others; participation in social and Thai cultural 
activities; building awareness for public affairs; study emotional 
management and relationship building methods; teamwork; 
work productivity; and professional ethics 

GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาประวัติศาสตรไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการ

เมืองไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย วิเคราะหสัมพันธภาพระหวาง
การเมืองกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจสํารวจปญหาที่เกี่ยวของในยุค 
ของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท  
ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมตอสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political 
systems; trends of socio-economic changes, as well as 
administration and political behavior; analysis of relationship 
between politics and socio-economic factors; survey of 
problems in transition period; society, politic and law; role, 
duty, responsibility and involvement in society 

GEBSO104  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎีที่เก่ียวกับ  

มนุษยสัมพันธ การใชในชีวิตประจําวัน การทํางานและการเปนผูนํา     
การสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior; human relations  
theories; implementation in daily life; work and leadership; 
communication to build human relations on both Thai and 
international cultural basis 
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GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน ประวัติและความสําคัญ

ของประชาคมอาเซียน ความรวมมือของประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก 
ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม 
ผลกระทบของการรวมกลุม ตลอดจนปญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history  
and importance of ASEAN community; ASEAN countries 
cooperation, in politics and security, economic, social and 
culture; impact of group forming, including problem and 
obstacles  

GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชวีิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต การจัดการ

อารมณ ความเครียดและสุขภาพจิต การเขาใจและเห็นคุณคาในตัวเอง   
แรงจูงใจในการเรียนรูและการทํางาน สัมพันธภาพในการทํางาน  
การบริหารความขัดแยง ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและการทํางาน 
เพ่ือที่จะสามารถใชชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living; emotional 
management; stress and mental health; understanding and 
self-esteem, motivation to learn and work; human relation in 
work; conflict management, and adjustment in society and 
work for happy living in society and working. 

    1.2.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
GEBSC101  คณิตศาสตรและสถิติในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใชตรรกศาสตร  คณิตศาสตรการเงิน

และเบี้ยประกันนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  
และนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณติศาสตรและสถิติ 
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 Study about decision making process by using logic, financial 
mathematics and insurance premium; use the knowledge of 
mathematics and statistics in daily life; and use computer 
program for data processing in mathematics and statistics 

GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เครือขายอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน (Social Network) พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร    
การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช
อินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต การใชบริการโปรแกรมทาง
อินเตอรเน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตนที่
จําเปนในปจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information 
technology, internet, social network, e-commerce, computer 
crime law, copyright, intellectual property, internet threats  
and security, internet searching techniques, on-line services, 
multimedia technology and necessary application programs  
for daily life 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การ

วิเคราะหขอมูลขาวสารและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช
ตรรกศาสตร การประยุกตใชหลักการคดิทางวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering 
information, analysis of information and reasoning, process of 
logical decision making, application of scientific. Thinking 
principles with everyday problems 
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GEBSC104  การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อทํางานวิจัย 
และการสรางนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and Innovation 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางดานการหาขอมูล วิเคราะหและสรุปผล โดยใช

กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการ
นําทักษะไปประยุกตใชในการวิจัยหรือสรางสรรคนวัตกรรมตอไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing 
and summarizing data by using scientific methods. In order to 
prepare students to apply these skills in research and creative 
innovation. 

GEBSC105  วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีใน

ชีวิตประจําวัน และผลกระทบของสารเคมีตอสิ่งแวดลอม อาหารเพ่ือสุขภาพ 
โรคสําคัญที่มีผลกระทบทางสังคมและการปองกัน แนวคิดการสรางเสริม
สุขภาพแบบองครวม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย 
สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about science and technology development; use of 
chemicals in everyday life and  effect of chemicals on 
environment; healthy food; significant diseases with social 
impact and prevention holistic health promotion concept;  
and effect of scientific advancement on human, environment, 
society, politics and culture. 

GEBSC106  สิ่งแวดลอมกับการพฒันา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  
 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม
ในปจจุบัน แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการ
รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คุณธรรมและจริยธรรมในการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
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 Study about natural resource and environment, relationship  
of human and environment, factors that affect environment, 
current environmental problems, use of natural resource and 
sustainable environmental conservation based on science, 
innovation and modern technology, as well as moral and ethics. 

    1.2.3) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพ และฝก

ปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สาขาวิชาชีพ รวมถึงการนําเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure used in 
profession; practice English listening, speaking, reading and 
writing skills for communication in professional context and 
giving project presentation 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ 

สารสนเทศท่ีใชในการเขียนรายงานทางวิชาการ การเขาถึงสารสนเทศ   
การนําสารสนเทศไปใชประโยชน กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ 
การนําเสนอรายงาน และการบูรณาการกับศาสตรทางวิชาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic 
report; information used for writing academic report; access to 
information sources; utilization of information; techniques in 
writing academic report; presenting report and integrating with 
professional-related sciences efficiently and appropriately 
 
 
 
 
 
 



38 

GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของทองถิ่นรวมถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมอันทรงคณุคาดานตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและ
เล็งเห็นคณุคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นตน ตลอดจน
สามารถนํา องคความรูที่ไดไปบูรณาการเขากับการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และการใชชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions 
and cultures in order to make learners aware and acknowledge 
the values of local cultures and traditions; integrating body of 
knowledge to education, career, and living in society with 
maximum efficiency 

GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพื้นฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ฝกทักษะ

การออกเสียง การอาน การเขียนเบื้องตน การฟง การพูด ในชีวิตประจําวัน 
และเรียนรูศิลปวัฒนธรรม 

 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and 
tones; practice in pronunciation, basic reading and writing, 
listening and speaking in daily life; study Thai culture 

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในสถานการณที่

ตางกัน และศึกษาวัฒนธรรมการใชภาษาในสถานการณตางๆฝกทักษะใน
การสื่อสาร เรียนรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาล
ของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in various situations; study language use in various 
situations; practice communication skills; learn about arts  
and culture, tradition, religion, and festivals of China 
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GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานของภาษาญี่ปุน ฝกฝนการออกเสียง และการ 

ใชสํานวนตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ใหนักศึกษาอานและเขียนตัวอักษร
ภาษาญี่ปุน 2 ชนิด คือ ฮริะงะนะ และคะตะคานะ รวมท้ังฝกการสรางรูป
ประโยคพ้ืนฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills; practice 
pronunciation and use of expressions in daily life situations; 
reading and writing 2 types of Japanese alphabets–Hiragana 
and katakana; practice building basic sentence structure 

GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานของภาษาเกาหลี ไดแก ระบบการออกเสียง 

ระบบสัทอักษร ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามลําดับขีด (bishun) 
วิธีการเขียนอักษรเกาหลีใหถูกตอง ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน  
และการเขียน ในสถานการณจากคําศัพท วลี และประโยคเพื่อใชใน 
การสื่อสารและเรียนรูวัฒนธรรมเบื้องตน 

 Study and practice basic Korean language skills pronunciation 
system and phonetic alphabet system; study writing Korean 
alphabet by stroke order (bishan); writing Korean alphabet 
correctly; practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in various situations from vocabularies, phrases and 
sentences for communication; and study of basic Korean 
culture 

GEBLC601 ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในสถานการณที่

ตางกัน และศึกษาวัฒนธรรมการใชภาษาในสถานการณตางๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing 

in various situations; study culture of language use in various 
situations 
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    1.2.4) กลุมวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 สงเสริมความรูเก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายตอระบบตางๆของ

รางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและ
การประเมินสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การสรางโปรแกรมการออก
กําลังกายดวยตนเอง การออกกําลังกายในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย 

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise 
on various systems of the body, prevention of injury from 
exercise, test and assessment of self-physical fitness, create a 
self-fitness program, exercise in sports and exercise for health, 
and practice basic of sports and exercises  

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 สงเสริมความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา สุขภาพสวนบุคคล หลักการ

เลือกกีฬาเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย 
การวางแผนการเลนกีฬา พ้ืนฐานการเลนกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬา
ชนิดตางๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ ฝกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, 
principles in choosing sports for health, playing suitable sports 
for age level or physical condition, sport planning, basis of sport 
playing, physical fitness of various sports, injuries from playing 
sports, management model of sports contest for health, and 
practice in sport activities. 

GEBHT104 นันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 สงเสริมความรูเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพ เกม

นันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การบริหารจัดการคายกิจกรรมตางๆ 
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติกิจกรรม
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นันทนาการ กีฬาและการละเลนพ้ืนบานของไทยและชาติตางๆ 
 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, 

recreation games, leader of recreational activities, management 
of camp activities, types of recreational activities, program 
design and practice of recreational activities, Thai and 
international folk sports. 

   1.5) กลุมวิชาบูรณาการ 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 การดําเนนิชีวิตที่มีผลตอสุขภาพ  โรคที่เกิดจากการทํางานและโรคในสังคม

เมือง ธรรมชาติบําบัดและการแพทยทางเลือก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
จิตวิทยา การปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด  
การสรางแรงจูงใจ การเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health, office syndrome and disease 
in modern city, natural therapy and alternative medicine, 
fundamental knowledge of psychology, adaptation to social 
change, stress management, motivation and preparation for 
changing world 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

BOACC101 สุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
 Aesthetics and Personality Development  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี 
 แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับสุนทรียศาสตร ศิลปะและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ปจจัยและองคประกอบที่มีอิทธิพล การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแตงกาย 
การพูด มารยาท การเขาสมาคม การปรับตัวและการทํางานรวมกับผูอื่น 
เนนการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมสอดคลองกับงานบริการ การฝก
ปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล 

 A study of aesthetics of hospitality; related concepts and 
theories of arts and aesthetics applied in personality 
development; factors and components influencing personality; 
personality development; dressing, speech, etiquette, social 
manners, adaption and teamwork. Focusing on developing the 
personality suitable for hospitality career, practice developing 
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personality with monitoring and evaluating  
BOACC102 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cross Cultural Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031140 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสาร 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางดาน

วัฒนธรรมการสื่อสารระหวางประเทศและในแตละภูมิภาคการประยุกตใช
กลวธิีการสื่อสาร ศิลปะในการฟงพูด วัจนะและอวัจนภาษาอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในบริบทวัฒนธรรมขาม
ชาติ 

 Study and practice comparing similarities and differences 
between cultures, countries, and regions, as well as to apply 
communication strategies, listening and speaking arts, verbal 
and non-verbal languages in order to achieve effective 
communication within cross cultural contexts and situations 

BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Structure  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031116 โครงสรางภาษาอังกฤษ  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาชนิดและหนาที่ของคําวลี และโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ 
 Study English parts of speech, phrases and sentence structures 
BOAEC102 คําศัพทภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Vocabulary  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031117 คําศัพทภาษาอังกฤษ  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาความเปนมาของคําศัพทภาษาอังกฤษ การสรางคําพองรปู และพอง

เสียง คําประสม คํายืม คําศัพทที่มักเกิดคูกันคําศัพทที่มักใชผิด และการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเพ่ิมพูนคําศัพท 

 Study history of English words, word formation, homograph, 
homophone, compound words, loan words, collocation,  
most commonly confusing words as well as using computer 
technology to expand vocabulary 
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BOAEC103 การพูดในชุมชน 3(2-2-5) 
 Public Speaking  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031021 การพูดในชุมชน  
 วิชาบังคับกอน  :  BOAEC106 การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเรียนรูหลักการพูดในท่ีชุมชน มารยาท 

คุณธรรม และจริยธรรมในการพูดตอที่ชุมชน ฝกทักษะการพูดในที่
ชุมชนตามวาระโอกาสตางๆ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 Study and practice speaking in public, ethics and etiquette,  
as well as the practice of public speaking in various occasions 
by using appropriate media and technology 

BOAEC104 หลักสัทศาสตรและสรศาสตรเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Essential English Phonetics and Phonology for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031115 สัทศาสตรและสารศาสตรเบื้องตน 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัตเิก่ียวกับอวัยวะที่ใชในการออกเสียง การออกเสียง

พยัญชนะ สระภาษาอังกฤษ สัญลักษณท่ีใชแทนเสียง การถอดเสียง 
ตามหลักสัทอักษรสากล หนวยเสียง และการวิเคราะหระบบเสียง
เบื้องตนการลงเสียงหนักเบา ทํานองเสียง เพ่ือประยุกตใชในบริบท
ทางการสื่อสารตางๆ 

 Study and practice of speech organs, consonant and vowel 
sounds, phonetic symbols, phonetic transcription, phonemes, 
basics of phonology, stress and intonation patterns, as well  
as practical application and communication in an authentic 
context 

BOAEC105 ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English Grammar for Communication 

รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี 
 

 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 
 ศึกษาการประยุกตใชหลักไวยากรณภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนขึ้น 

การสรางประโยคอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ และการเลือกใช
คําศัพทอยางเหมาะสมเพื่อการสื่อสารอยางมีความหมาย 

 Study application of complex English grammar, the 
production of correct sentence, and the selection of 
appropriate vocabulary for meaningful communication 
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BOAEC106 การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking in Everyday Life  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031120 การฟง-การพูด  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพัฒนากลยุทธและทักษะการฟงเสริมสราง

ความมั่นใจและความสามารถในการพูดตามสถานการณตางๆใน
สถานการณปจจุบัน 

 Study and practice listening strategies and skills while 
building speaking confidence and ability in a variety of 
everyday situations and contexts 

BOAEC107 การพูดเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Oral Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC106  การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณในชีวิต 

ประจําวันที่เปนทางการและไมเปนทางการ ไดแก การอธิบายบรรยาย
อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

 Study and practice every day conversation in formal and 
informal contexts, including giving descriptions and 
explanations, having discussions, and expressing opinions 

BOAEC108 การพัฒนาทักษะการฟง 3(2-2-5) 
 Listening Skill Development  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟงบทสนทนา ขาว

ประกาศ คําสั่ง โฆษณา ประชาสัมพันธ การบรรยายและการอภิปราย 
 Study and practice development of English listening skills, 

including listening to conversations, news, announcements, 
instructions, advertisements, and lectures 

BOAEC109 การอานเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6) 
 Reading for Comprehension  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031224 การอานเพื่อเก็บขอมูล  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ 

เก็บรายละเอียดขอมูลเฉพาะ ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นการอนุมานความ 
การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท 
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 Study and practice development of reading skills, reading 
for topic, main idea, and specific information; identify facts 
and opinions, making inference, and guessing word 
meaning from the context 

BOAEC110 การเขียนยอหนา 3(3-0-6) 
 Paragraph Writing  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031228 การเขียนเบื้องตน  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ  
 ศึกษาการเขียนยอหนาแบบตางๆ การเขียนบันทึกประจําวันการเขียน

เลาและลําดับเรื่องราว การเขียนอธิบาย บรรยาย  
การเปรียบเทียบ และการเขียนแสดงเหตุและผล 

 Study paragraph writing in different styles, including 
journal writing, narrative, explanatory, descriptive, 
compare and contrast, and cause and effect 

 2.2) กลุมวิชาชีพบังคับ 
BOAEC111 การสัมมนาภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) 
 Seminar in English  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031023 การสัมมนาภาษาอังกฤษ 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติ คนควา รวบรวม วิเคราะห สงัเคราะหขอมูลใน

หัวขอที่สนใจ สรุปและนําเสนอในรูปแบบของการสัมมนาตลอดจน
การจัดสัมมนา 

 Study and practice  paper presentation, and conducting  
an English seminar, including researching for specific  
topics, collecting, analyzing, and summarizing data,  
presenting at a seminar, as well as organizing a seminar 

BOAEC112 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(3-0-6) 
 Critical and Analytical Reading  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031227 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC109 การอานเพ่ือความเขาใจ  
 ศึกษาการฝกอานเชิงวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาการวิจารณ 

เรื่องที่อานโดยการอภิปรายหรือเขียนแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 Study critical reading skills, focusing on analyzing, 

synthesizing, evaluating, and reflecting upon the  
selected reading texts 
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BOAEC113 การแปลเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Translation  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031232 การแปลเบื้องตน  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ  
 ศึกษาและฝกปฏิบัตหิลักและวิธีการแปลพื้นฐานภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับคํา วลี ประโยค   
และยอหนา จากงานเขียนและสื่อประเภทตางๆตลอดจนการใชสื่อ
สารสนเทศชวยในการแปล 

 Study and practice fundamental principles of translation 
between English and Thai, beginning from the word, phrase, 
to sentence levels and progressing to the translation of short 
passages from different types of original texts and media, as 
well as using information technology for translation 

BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน 1(0-2-1) 
 Pre Co-operative Education / Pre Job internship 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝกงาน 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ฝกปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพรอมสูงานสหกิจศึกษา หรือการฝกงานทาง

วิชาชีพโดยมุงเนนความรูเก่ียวกับงานสหกิจศึกษา หรือฝกงานทางวิชาชีพ 
ทักษะดานการสื่อสาร การทํางานเปนทีม การปรับตัวการพัฒนา
บุคลิกภาพ การเรียนรูมารยาทสากล จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

 Practice for preparation of cooperative education or 
vocational training, focusing on building knowledge of 
cooperative education or vocational training, communicative 
and teamwork skills, as well as adaptability, professional 
development, etiquettes and ethics 

BOAEC115 การศึกษาคนควาอิสระ 3(1-4-4) 
 Independent Studies  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031431 การศึกษาอิสระ  
 วิชาบังคับกอน  :  BOAEC119 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร                          
 ศึกษาและฝกปฏิบัติ คนควา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลอยางมี

ระบบ ตามหัวขอที่สนใจและนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ ภายใต
การแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

 Study and practice searching,  collecting, analyzing, 
synthesizing,  concluding,  and presenting the data of 
students specific topics of interest under the guidance of 
advisors 
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BOAEC116 การอานแปลความ 3(3-0-6) 
 Interpretive Reading  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC109 การอานเพ่ือความเขาใจ  
 ศึกษาการฝกอานอยางมีวิจารณญาณเพ่ือจับประเด็นสําคัญ วิเคราะห  

สรุปความ ตีความจับเจตนาของขอความที่อานและประเมินทัศนคติของ
ผูเขียน 

 Study the practice of interpreting written texts, including 
understanding themes of passages, recognizing purposes, 
moods, tones, opinions, and styles, as well as determine 
author’s attitudes 

BOAEC117 การเขียนความเรียง 3(2-2-5) 
 Essay Writing  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC110 การเขียนยอหนา  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนความเรียงชนิดตางๆ โดยเขียนโครงราง

จัดลําดับเนื้อหา คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป พัฒนางานเขียนโดยใชทักษะใน
การถอดความ สรุปความ เรียบเรียง และการอางอิงแหลงขอมูล 

 Study and practice writing various types of essays including 
creating an outline, structuring an essay, drafting, editing 
and revising, paraphrasing, summarizing, and quoting 
external sources 

BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 English Communication and Information Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031041 การสื่อสารภาษาอังกฤษและ      

                                        เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติใชภาษาอังกฤษเพ่ือติดตอสื่อสาร เผยแพรขอมูล

และสืบคนขอมูล โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Study and practice using English for communication and 

dissemination, as well retrieving information through 
information technology 
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BOAEC119 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Language Studies  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และขอบขายวิจัยทางภาษา การกําหนดหัวขอ

วิจัยการนิยามปญหาวิธีดําเนินการ การสรุปและอภิปรายผล และการ
เขียนรายงานการวิจัย 

 Study of research methodology in language studies, 
including research topics and questions, methods of data 
collection and analysis, discussion and conclusion, as well 
as writing research reports 

BOAEC120 การนําเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Presentation and Discussion  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031022 การนําเสนอเชิงวิชาการ  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนําเสนองาน การเสนอและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนับสนุนและการโตแยงขอคิดเห็น
ตลอดจนมารยาทในการเขารวมการอภิปราย 

 Study and practice oral presentation skills, expressing and 
exchanging opinions, giving reasons to support or pose an 
argument, as well as discussion etiquettes 

BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม 3(2-2-5) 
 English for Meeting  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี   
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในการนําและการมีสวนรวมใน

การประชุมและสัมมนา การดําเนินการการจัดทําวาระการประชุมและ
สัมมนา การบันทึกและการรายงานการประชุมและสัมมนา 

 Study and practice language use for leading and taking part 
in meetings and seminars, including conducting a meeting 
or a seminar, writing programs and agendas, as well as 
meeting minutes and report 
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   2.3)  กลุมวิชาชีพเลือก 
          2.3.1)  กลุมวิชาฝกปฏิบัต ิ

BOAEC122 สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in International Affairs 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031450 สหกิจศึกษา 
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน 
 ฝกปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษในสถานประกอบการท่ีประสานความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัย ระยะเวลาไมต่ํากวา450ชั่วโมงมีการวางแผน
รวมกันในการคัดเลือกนักศึกษาการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบัติงาน การแกไขปญหาและการประเมินผลเสมือนเปนพนักงานเต็ม
เวลา โดยมีพนักงานของสถานประกอบการที่ไดรับมอบหมายเปนที่ปรึกษา
ใหแกนักศึกษา นักศึกษาจัดทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 Preparation for cooperative education working in the English 
field as a full time employee for a minimum of 450 hours 
under the supervision of the employer; the university and the 
employer will cooperate in order to plan the students’ job 
description, recruitment, task operation, solving problems, and 
evaluation. The students are required to submit their work 
report after course completion Note : Course evaluation is 
based on S and U grading, S as a satisfactory level and U as an 
unsatisfactory level 

BOAEC123 การฝกงานสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 6(0-40-0) 
 Job Internship in International Affairs  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031451 การฝกงาน  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน 
 ฝกปฏิบัตกิารปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษในสถานประกอบการที่เก่ียวของ

กับการใชในประเทศหรือตางประเทศ  ระยะเวลาไมต่ํากวา 450 ชั่วโมง  
โดยมีพนักงานในสถานประกอบการท่ีไดรับมอบหมายเปนผูดูแลและให
คําแนะนําในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 Preparation for job internship training and being an intern in a 
domestic or overseas workplace in the English field for a 
minimum of 450hours under the supervision of the employer 
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          2.3.2)  กลุมวิชาเลือกทั่วไป 
BOAEC124 การอานเพื่อความบันเทิง 3(2-2-5) 
 Reading for Pleasure  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031025 การอานเพื่อความบันเทิง  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการอานงานเขียนประเภทตางๆเพ่ือความบันเทิงเพ่ิมพูน

ความรูและประสบการณ เรียนรูและอภิปรายเก่ียวกับลักษณะลีลา หัวเรื่อง
และใจความสําคัญของงานเขียน 

 Study and practice reading different types of writing for 
entertainment, knowledge and experience enhancement; 
recognizing and discussing tone, style, theme and main point 

BOAEC125 วรรณกรรมรวมสมัย 3(2-2-5) 
 Contemporary Literary Work  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031026 วรรณกรรมรวมสมัย  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการอานวรรณกรรมเพ่ือวิเคราะหแนวคิดวัฒนธรรม 

และสังคม ตลอดจนสรุปสาระสําคัญและอภิปรายหรือเขียนวิจารณ
วรรณกรรมรวมสมัย 

 Study and practice reading novels and analyzing ideas, cultural 
and social concepts, as well as summarizing and reflecting on 
contemporary literature through critical discussion or writing 

BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 Academic Writing  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031330 การเขียนเชิงวิชาการ  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC110 การเขียนยอหนา  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยมุงเนนการ

ฝกทักษะในการถอดความ สรุปความ และการอางอิงแหลงขอมูล การวาง
โครงราง การแกไขปรับปรุงงานเขียน เพ่ือสรางงานเขียนเชิงวิชาการใน
รูปแบบตางๆ 

 Study and practice writing skills for academic purposes, 
including the practice of paraphrasing, summarizing, and 
quoting as well as drafting, revising, and editing in order to 
produce different types of academic pieces 
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BOAEC127 การแปลขาว 3(2-2-5) 
 News Translation  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031033 การแปลขาว  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC113 การแปลเบื้องตน  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเรียนรูศัพท สํานวนภาษา โครงสรางประโยค และ

การนําเสนอขาวประเภทตางๆ ฝกการแปลขาวจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

 Introduction to Translation Study and practice Translating 
news media between English and Thai, including vocabulary, 
idioms and the language styles and structures, as well as the 
organization of different types of news media 

BOAEC128 การแปลบทบรรยายภาพยนตร 3(2-2-5) 
 Movie Subtitle Translation  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031035 การแปลบทบรรยายภาพยนตร 
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC113 การแปลเบื้องตน  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการแปลบทบรรยายภาพยนตรจากภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 Introduction to TranslationStudy and practice translation of 

movie subtitle between English and Thai 
BOAEC129 การแปลงานเขียนทางวิชาการ 3(2-2-5) 
 Academic Writing Translation  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031036 การแปลงานเขียนทางวิชาการ 
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC113 การแปลเบื้องตน  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเรียนรูรูปแบบ ลกัษณะงานเขียนทางวิชาการ  

ฝกทักษะการแปลงานทางวิชาการในสาขาตางๆจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

 Study and practice formats and styles of academic writing, 
focusing on translation skills in various academic fields 
between English and Thai 

BOAEC130 การแปลเชงิธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Translation  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031037 การแปลเชิงธุรกิจ  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC113 การแปลเบื้องตน  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการแปลขอความ ขอเขียน และเอกสารทางธุรกิจ

จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 Study and practice translation of business and official 

documents between English and Thai 
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BOAEC131 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ 3(1-4-4) 
 English for Recreation  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031039 ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติภาษาและสํานวนในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

วางแผน จัดเตรียมสื่อและเกม ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆในคาย
ภาษาอังกฤษ ชมรมภาษาอังกฤษ และการบริการวิชาการดานภาษาอังกฤษ 

 Study and practice vocabulary and expressions for recreation 
as well as planning, preparing materials and games, and 
organizing recreational activities for an English camp, English 
club, or English academic service 

BOAEC132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 
 English for Mass Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031042 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน

ภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับงานโฆษณาประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน 
ทั้งในสือ่สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อกระจายเสียง 

 Study and practice English listening, speaking, reading and 
writing skills, involving advertisement, public relations, and 
mass communication in terms of written and broadcast media 
or electronic media 

BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 English for Tourism Industries  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031044 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 

                                        การทองเที่ยว 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติคําศัพท สํานวน และทักษะการใชภาษาอังกฤษที่

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
การจัดกําหนดการเดินทาง และกิจกรรมที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 

 Study and practice useful vocabulary, language structures, and 
expressions related to tourism, the application and integration 
of listening, speaking, reading and writing skills for introducing 
tourist attractions, travel itineraries, and tourist activities 
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BOAEC134 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 
 English for Hotel   
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031045 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติคาํศัพท สํานวน และทักษะการใชภาษาอังกฤษที่

เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม ไดแก การกลาวตอนรับการแนะนําลูกคา  
การประชาสัมพันธการตอรองและการขาย 

 Study and practice vocabulary, expressions and information 
concerning hotel work and management; practice of English 
language skills relevant to various aspects of the hotel 
business such as introducing and greeting guest, booking and 
reserving, public relations, requesting, sales, and negotiation 

BOAEC135 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 English for Airline Business  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031046 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเรียนรูศัพท สํานวน และการฝกทักษะการใช

ภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับงานธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจการบิน 

 Study and practiceEnglish vocabulary, expressions, and 
language skills used in airline business and activities 

BOAEC136 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
 English for International Business  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  13031047 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหวาง

ประเทศ เชน การพูดและการเขียนเพ่ือประชาสัมพันธงานดานธุรกิจ 
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ การเจรจาเพ่ือการนําเขาและสงออกสินคา  
การแปลความตารางและแผนภูมิขอมูลทางธุรกิจ 

 Study and practice English usage for communicating in 
international business such as speaking and writing skills for 
business relations, business negotiating, import and export 
business, as well as interpreting business tables, graph, and 
charts 
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BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3(2-2-5) 
 Teaching English for International Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : 13031448 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติทฤษฎเีก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ นําความรูใน

รายวิชาตางๆ มาวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือสรางบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน 
ฝกการสอน การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการเรียน 
การสอน วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน สรางแบบทดสอบและ
ประเมินผลการเรียน 

 Study and practice English teaching methods and content 
knowledge gained from various subjects, to create lesson plan, 
teach English lessons, to deal with potential problems in class, 
and to employ assessment and evaluation 

BOAEC138 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสํานักงาน 3(2-2-5) 
 English for Office Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติคาํศัพท สํานวน ภาษา ที่ใชในการสนทนาในสํานักงาน 

การใชอุปกรณในสํานักงาน รวมถึงการเขียนจดหมายเพ่ือการสื่อสารใน
สํานักงานและระหวางหนวยงาน 

 Study and practice English vocabulary, idioms and expressions 
used in office communication, language used to explain how 
to operate office equipment, as well as writing business 
correspondence 

BOAEC139 ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
 English for Public Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชคําศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาเพื่อการ

ประชาสัมพันธ ในรูปแบบของขาว โฆษณาและประกาศผานสื่อชนิดตางๆ  
ตลอดจนการเรียนรูหลักการกลยุทธ และมารยาทในการประชาสัมพันธ 

 Study and practice Vocabulary, expressions, language styles 
and patterns of public communication, including presenting 
news, propaganda, commercials, advertisements, and 
announcements through different types of media; principles, 
strategies, and ethics for public relations 
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BOAEC140 ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม 3(2-2-5) 
 English in Modern Media  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสื่อ

ยุคปจจุบัน วิเคราะหคําศัพท รูปแบบภาษา มารยาท และวัฒนธรรม
การใชสื่อในยุคปจจุบัน 

 Study and practice using modern media to development 
listening, speaking, reading and writing analyzing vocabulary 
and language patterns, as well as learning etiquette and 
culture of current social media 

BOAEC141 การอานเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 Academic Reading  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาการอานงานเขียนเชิงวิชาการ ฝกการตีความ วิเคราะห สังเคราะห 

และแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการอภิปรายหรือการเขียนสรุป 
 Study Reading skills for academic purposes,  including making 

inference, analysis, and synthesis, as well as analytical and 
critical discussion and writing about academic texts 

BOAEC142 การอานเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Reading  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาการพัฒนาทักษะการอานงานเขียนดานธุรกิจ เรียนรูคําศัพท สํานวน 

และภาษาท่ีใชในธุรกิจฝกการตีความ วิเคราะห สังเคราะหประเมิน และแสดง
ความคิดเห็นในรูปแบบของการอภิปรายหรือการเขียนสรุป 

 Study vocabulary, expressions, and language used in business, 
and practice reading skills for business purposes, including 
making inference, analysis, synthesis, and evaluation, as well  
as analytical and critical discussion or writing about business 
documents and information 
 
 
 
 
 



56 

BOAEC143 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Writing  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  BOAEC110 การเขียนยอหนา  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพัฒนาการเขียนเชิงธุรกิจ การจดบันทึกชวยจํา 

บันทึกขอความ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานการเขียนวาระ
การประชุมและการบันทึกการประชุม 

 Study and practice of business writing, including writing 
memorandums, notes, business correspondences, reports, 
meeting agendas and minutes 

BOAEC144 การสนทนาภาษาจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Conversation  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการพูดแนะนําตัว การถามและการตอบ

เก่ียวกับขอมูลสวนตัว 
 Study and practice vocabulary and expressions used in self-

introductions, and questions-responses on personal information 
BOAEC145 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 Chinese for Career  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการถามและตอบเก่ียวกับอาชีพ 

การสนทนาเก่ียวกับสถานที่ทํางานและหนาที่ในการทํางานการเขียนประวัติ
สวนตัว 

 Study vocabularies and language patterns used in questions-
response about careers, conversations on work places and job 
duties, and writing a personal curriculum vitae 

BOAEC146 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Language and Chinese Culture  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมจีนทั้งในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคญัของชาวจีน และการฝกปฏิบัติการเขียน
ตัวอักษรจีน 
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 Study Chinese language and culture in terms of geography, 
history, and Chinese important traditions, and practice writing 
Chinese characters 

BOAEC147 ภาษาจีนเพื่อการคา 3(3-0-6) 
 Chinese for Trading  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในการคา การอธิบายสินคา  

การตอรองสินคา และการจัดสงสินคา การเขียนจดหมายทางธุรกิจ 
 Study vocabularies and idioms used in trading, describing, 

negotiating products, and delivering merchandises, and writing 
business letters 

BOAEC148 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในสํานักงาน 3(3-0-6) 
 Chinese for Office Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี  
 วิชาบังคบักอน  :  ไมมี  
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนในการขอรอง การปฏิเสธ การสนทนาทาง

โทรศัพท และการเขียนจดหมายเพื่อติดตอกันในระหวางสํานักงาน 
 Study vocabularies and idioms in requesting and refusing, 

telephone conversations, and letter writing for inter-office 
communication 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  4.1.1  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  4.1.2  สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนํามาแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
  4.1.3  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
  4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับ 
สถานประกอบการได 
  4.1.5  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
 4.2  ชวงเวลา  

 ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  2 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
 โครงการตองเปนหัวขอที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การปฏิบัติงานในองคกรนานาชาติ การเรียน     
การสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเปนโครงการที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน    
โดยคาดวาหากโครงการสําเร็จจะสามารถนําโครงการไปพัฒนาได และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด  
 5.1  คําอธิบายโดยยอ 

 โครงการที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับ 
จากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม สามารถศึกษาดวยตนเอง และสามารถนําเสนองานเปน
ภาษาอังกฤษ โครงงานที่ศึกษาสามารถพัฒนาตอได 
  5.3  ชวงเวลา  

  ชั้นปที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
 5.4  จํานวนหนวยกิต 
  3 หนวยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา รายงานความคืบหนาและ
ปรับปรุงงานตามกําหนดเวลา  
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากการดําเนินโครงการ ความกาวหนาในการทําโครงงาน การรายงานที่ไดกําหนด
รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด การจัดสอบ การนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ สงเสริมเรื่องการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหถูกตองตามกาลเทศะ 
มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดงาย
สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่น และจัดการกับความขัดแยงได    
มีความอดทนและบากบั่นในการทํางาน 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- จัดรายวิชาใหนักศึกษาไดทํางานเปนกลุมโดยมีการกําหนด
หัวหนากลุมในการทํารายงาน และกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนองาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะความ
เปนผูนําและผูตาม การเปนสมาชิกกลุมที่ดี การทํางานเปนทีม 
รวมถึงการแสดงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- จัดกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาไดฝกดําเนินกิจกรรมในงาน
กลุมเพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- กําหนดกฎระเบียบที่สงเสริมใหนักศึกษาสรางวินัยในตนเอง 
เชน มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา เขาเรียนสมํ่าเสมอ และมีสวน
รวมตอกิจกรรมในชั้นเรียน 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดแทรกความรูดานหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การกระทําความผิด เชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1  คุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   นักศึกษาเขาใจและสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ 
ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถจัดการปญหาโดยมี
พ้ืนฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ โดยนักศึกษาจะมีคุณสมบัติดังนี ้
   2.1.1.1  มีความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
มีจิตสํานึกสาธารณะ  ไมเอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
   2.1.1.2  มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคมสวนรวม และสิ่งแวดลอม 
   2.1.1.3  มีความเคารพตอกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 2.1.1.4  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไข 
ขอขัดแยงได 
 2.1.1.5  มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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  2.1.1.6  สามารถวิเคราะหผลกระทบดานคุณธรรม จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล  
องคกร และสังคมจากการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

  ผูสอนสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาดังนี้ 
  2.1.2.1  จัดกิจกรรมในรายวิชาเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนัก 
ในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2.2  สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา 
  2.1.2.3  สรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน  
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  2.1.2.4  สงเสริมใหนักศึกษาเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย รูหนาที่
ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุม ยกยองและเชดิชูผูที่ทําความดีและเสียสละ 
 2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

          การประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตางๆ ไดแก 
  2.1.3.1  การเขารวมกิจกรรมในรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ และ
ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.3.2  การตรงเวลาของนักศกึษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม  
  2.1.3.3  การสังเกตพฤติกรรมในการทํางานเปนกลุม 
 2.2  ความรู 
 2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
 นักศึกษามีความรูในแตละรายวิชาอยางกวางขวาง มีทักษะที่เก่ียวของกับวิชาชีพ เขาใจ  
ติดตาม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงในสถานการณของโลกปจจุบัน สามารถศึกษา คนควา และมีแนวทาง  
ในการแกปญหาและการตอยอดความรูได โดยมีผลการเรียนรูดังนี้  
 2.2.1.1  มีความรูและเขาใจหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่
ศึกษา สามารถบูรณาการความรูในรายวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 
และพัฒนาความรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง 
 2.2.1.2  มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เก่ียวของกับการเรียน สามารถนําความรู และ
ทักษะมาประยุกตใชในการวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได 
    2.2.1.3  มีความรูและเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผน การจัด 
การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่หลากหลาย 
  2.2.1.4  มีความรูเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความเขาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
  2.2.1.5  สามารถวิเคราะห และนําขอมูลมาปรับปรุงและ/หรือประเมินตามสถานการณ 
ที่เกิดขึ้น 
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  2.2.1.6  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ รวมทั้งการนําไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม 
  2.2.1.7  รู เขาใจ และสนใจที่จะพัฒนาความรู ความชํานาญในการใชภาษาอยางตอเนื่อง 
  2.2.1.8  มีความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา พรอมทั้งเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องที่ศกึษา 
  2.2.1.9  มีประสบการณเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา และ/หรือการประยุกตใช
เทคโนโลยีมาใชในงานไดจริง  
 2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  2.2.2.1  จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามลักษณะ
ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
  2.2.2.2  จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรใหความรู  
  2.2.2.3  จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูในการฝกปฏิบัติ 
ในสภาพแวดลอมจริง 
  2.2.2.4  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม นําเสนอ และถายทอดความรูแกเพ่ือน
รวมชั้นเรียนหรือผูสนใจทั่วไป 
 2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  2.2.3.1  การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  2.2.3.2  รายงานสรุปองคความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมหรือการนําความรูไป
ประยุกตใช 
  2.2.3.3  ผลการฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 
  2.2.3.4  ผลงานจากการคนควาและการนําเสนอ 
 2.3  ทักษะทางปญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ สามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย ใชขอมูลที่ไดมาประยุกตใช รวมถึงนํามาแกไขปญหาอื่นๆ ไดดวยตนเอง และ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค  
  2.3.1.1  สามารถสืบคน ตีความ วิเคราะหขอมูล และประเมินขอมูลจากหลายแหลง    
เพ่ือใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค ตามสถานการณอยางเหมาะสม 
  2.3.1.2  สามารถวิเคราะหผลกระทบรอบดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณไดอยางเหมาะสม 
  2.3.1.3  สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ สรางสรรคและมีเหตุผล สามารถ
บูรณาการความรูและประสบการณ มาใชในการพัฒนาตนเองและสังคม 
                   2.3.1.4  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการได 
  2.3.1.5  สามารถศึกษา คนควา ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 
  2.3.2.1  จัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและทักษะการแกไขปญหาอยาง 
เปนระบบ 
  2.3.2.2  จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติผานทางบทบาทสมมุติในสถานการณจําลอง 
  2.3.2.3  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทํางาน 
 2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  2.3.3.1  การใชภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง      
                   2.3.3.2  การเลือกใชภาษาเพื่อคิดวิเคราะห แกไขปญหาและสื่อสารในบริบทตางๆ 
  2.3.3.3  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 
ในสถานประกอบการ  
 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาสามารถแสดงออกซึ่งภาวะความเปนผูนํา และผูตาม มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาตนเอง ดังนั้นนักศึกษาตองรูจักการวางตัว การมีมารยาทในการเขาสังคม และทักษะ          
ที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนี ้
  2.4.1.1  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม  มีความรบัผิดชอบ  ยอมรับ
ฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม  
  2.4.1.2  มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นไดอยาง
สรางสรรค เอ้ือตอการแกไขปญหาของทีม   
  2.4.1.3  มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบพรอมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตอเพื่อนรวมงานในการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา และในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
  2.4.1.4  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ 
อยางตอเนื่อง 
  2.4.1.5  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.4.1.6  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
  2.4.1.7  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
 2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 2.4.2.1  สอดแทรกความรูเก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดีของ
วัฒนธรรมตางๆ ในเนื้อหารายวิชา 
 2.4.2.2  จัดใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมเปนกลุม โดยเปลี่ยนบทบาทใหมีโอกาสเปนทั้งผูนํา
และผูตาม 
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 2.4.2.3  จัดใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมที่สงเสริมทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบและ
การอภิปรายเพ่ือหาขอสรุป 
 2.4.2.4  มอบหมายใหนักศึกษาไดเขารวมในการบริการวิชาการแกสังคมรวมกับอาจารย
และผูเก่ียวของ 
 2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
  2.4.3.1  การทดสอบยอย กลางภาคและปลายภาค 
  2.4.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุมของนักศึกษา 
  2.4.3.3  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักศึกษา 
  2.4.3.4  การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินการใหบริการวิชาการของนักศึกษา 
 2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  นักศึกษาสามารถศึกษาและทําความเขาใจ สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา และเสนอแนะ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝกใหนักศึกษามีคณุสมบัติ ดังนี ้
  2.5.1.1  สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณ มาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจในเรื่องทีศึกษา 
  2.5.1.2  สามารถอธิบายและสรางความเขาใจ โดยใชรูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ
เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง ท้ังในรูปแบบการเขียนรายงานและการนําเสนอดวยวาจาที่
เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและสรางสรรค 
  2.5.1.3  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.5.1.4  มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1.5  สามารถแนะนําประเด็นการแกปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอเรื่องศึกษาอยางสรางสรรค 
  2.5.1.6  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และสามารถนําเทคโนโลยีไป
ใชในการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ดําเนินการสอนดวยกิจกรรมที่ใหนักศึกษาใชเครื่องมือติดตอสื่อสาร คนควาหาขอมูล    
และนําเสนอผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดานทักษะ การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี ้
  2.5.2.1  สอดแทรกความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ 
ติดตอสื่อสารการคนควาขอมูล และการนําเสนอผลงาน 



70 

 

                    2.5.2.2  ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ 
ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากหัวข้อที่ศึกษา  
                    2.5.2.3  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ใน
สถานการณ ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และในการน าเสนองาน 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาดังนี้ 
                    2.5.3.1  ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
                    2.5.3.2  พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพ่ือสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
2.6  ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
 บัณฑิตแสดงออกถึงทักษะในการน าความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และเที่ยงตรง 
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กรชุมชนและ
สังคม สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการท างาน และสังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
          2.6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยน าองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
                   2.6.1.2 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษา มาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ น ามาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจน
พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง 
                   2.6.1.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการท างาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม และมีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
                   2.6.1.4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิง
บูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล 
                   2.6.1.5 สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย           
           2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมือ
อาชีพ          

        2.6.2.1 สอดแทรกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 
                  2.6.2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง  
                  2.6.2.3 สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกชั้นเรียน ฝึกงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 

       การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาดังนี้ 
                   2.6.3.1  งานที่ได้รับมอบหมายผลงาน หรือการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา 
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  2.6.3.2  พฤติกรรมและความสามารถในการใชภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารใน
สถานการณตางๆ 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) สรุปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1  คุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.1  มีความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ  ไมเอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
  3.1.2  มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง 
สังคมสวนรวม และสิ่งแวดลอม 
  3.1. 3  มีความเคารพตอกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
             3.1.4  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม  และสามารถแกไขขอขัดแยงได 
             3.1.5  มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 3.1. 6  สามารถวิเคราะหผลกระทบดานคุณธรรม จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล องคกร  
และสังคมจากการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 3.2  ความรู 
 3.2.1  มีความรูและเขาใจหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา 
สามารถบูรณาการความรูในรายวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของไดอยางเหมาะสม  
และพัฒนาความรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง 
 3.3.2  มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เก่ียวของกับการเรียน สามารถนําความรู  
และทักษะมาประยุกตใชในการวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได 
    3.2.3  มีความรูและเขาใจในสาระสําคญัเก่ียวกับกระบวนการในการวางแผนการจัด  
การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่หลากหลาย 
  3.2.4  มีความรูเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความเขาใจ 
ในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
  3.2.5  สามารถวิเคราะห และนําขอมูลมาปรับปรุงและ/หรือประเมินตามสถานการณ 
ที่เกิดขึ้น 
  3.2.6  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ รวมทั้งการนําไปประยุกตใช 
ไดอยางเหมาะสม 
  3.2.7  รู เขาใจ และสนใจที่จะพัฒนาความรู ความชํานาญในการใชภาษาอยางตอเนื่อง 
  3.2.8  มีความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา พรอมทั้งเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องที่ศกึษา 
  3.2.9  มีประสบการณเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา และ/หรือการประยุกตใช
เทคโนโลยีมาใชในงานไดจริง  
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 3.3  ทักษะทางปญญา 
 3.3.1  สามารถสืบคน ตีความ วิเคราะหขอมูล และประเมินขอมูลจากหลายแหลง เพ่ือใชในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ตามสถานการณอยางเหมาะสม 
 3.3.2  สามารถวิเคราะหผลกระทบรอบดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ที่สอดคลองกับสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 3.3.3  สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ สรางสรรคและมีเหตุผล สามารถบูรณาการ
ความรูและประสบการณ มาใชในการพัฒนาตนเองและสังคม 
         3.3.4  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการได 
 3.3.5  สามารถศึกษา คนควา ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.4  ความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
           3.4.1  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม  มีความรับผิดชอบ  ยอมรับฟง 
และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม  
 3.4.2  มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค เอ้ือ
ตอการแกไขปญหาของทีม   
 3.4.3  มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
พรอมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตอเพื่อนรวมงานในการแกปญหาสถานการณตางๆ  
ทั้งในบทบาทของผูนํา และในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
 3.4.4  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 3.4.5  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
 3.4.6  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
 3.4.7  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
 3.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.5.1  สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณ มาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจในเรื่องทีศกึษา 
 3.5.2  สามารถอธิบายและสรางความเขาใจ โดยใชรูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสาร
และเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนําเสนอดวยวาจาที่เหมาะสม   
มีประสิทธิภาพและสรางสรรค 
 3.5.3  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.5.4  มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.5.5  สามารถแนะนําประเด็นการแกปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอเรื่องศึกษาอยางสรางสรรค 
 3.5.6  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และสามารถนําเทคโนโลยีไปใช 
ในการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.6  ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมืออาชีพ 
 3.6.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนําองคความรูมาบูรณาการรวมกับศาสตรที่ไดศึกษาไดอยาง
เหมาะสม 
 3.6.2  สามารถปฏิบัติงานโดยใชองคความรูและประสบการณในศาสตรที่ศึกษา มาใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ นํามาใชแกไขปญหา คนควาวิจัย 
ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมไดอยางถูกตอง 
 3.6.3  สามารถปรับตัวเขาสูสังคมชีวิต สังคมการทํางาน สังคมขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 
และมีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
 3.6.4  สามารถปฏิบัติงานโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเปนระบบ แกปญหาเชิงบูรณาการ
ไดดวยการคิดวิเคราะห สังเคราะห ตีความ อยางมีเหตุผล 
  3.6.5  สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะในการ
ปฏิบตัิงานใน

วิชาชีพไดอยางมือ
อาชีพ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1 BOACC101 สุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ                     

2 BOACC102 การสื่อสารขามวัฒนธรรม                      

3 BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ                             

4 BOAEC102 คําศัพทภาษาอังกฤษ                           

5 BOAEC103 การพูดในชุมชน                      

6 BOAEC104 หลักสัทศาสตรและสรศาสตรเพ่ือการ 
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

                            

7 BOAEC105 ไวทยากรณเพ่ือการสื่อสาร                             

8 BOAEC106 การฟงพูดในชีวิตประจําวัน                        

9 BOAEC107 การพูดเพ่ือการสื่อสาร                        

10 BOAEC108 การพัฒนาทักษะการฟง                      

11 BOAEC109 การอานเพ่ือความเขาใจ                       

12 BOAEC110 การเขียนยอหนา                        

กลุมวิชาชีพบังคับ 
1 BOAEC111 การสัมมนาภาษาอังกฤษ      

2 BOAEC112 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ                            

3 BOAEC113 การแปลเบ้ืองตน                     

4 BOAEC114 เตรียมสหกจิศึกษาหรือการฝกงาน             

5 BOAEC115 การศึกษาคนควาอิสระ               
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะในการ
ปฏิบตัิงานใน

วิชาชีพไดอยางมือ
อาชีพ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

6 BOAEC116 การอานแปลความ                          

7 BOAEC117 การเขียนความเรยีง                      

8 BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

              

9 BOAEC119 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา                   

10 BOAEC120 การนําเสนองานและอภิปราย
ภาษาอังกฤษ 

            

11 BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุม              

กลุมวิชาชีพเลือก
1 BOAEC122 สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบตัิงานดาน

ตางประเทศ 
         

2 BOAEC123 การฝกงานสาํหรับการปฏิบตัิงานดาน
ตางประเทศ 

         

3 BOAEC124 การอานเพ่ือความบันเทิง                            

4 BOAEC125 วรรณกรรมรวมสมัย                            

5 BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ                         

6 BOAEC127 การแปลขาว                     

7 BOAEC128 การแปลบทบรรยายภาพยนตร                      

8 BOAEC129 การแปลงานเขียนทางวิชาการ                        

9 BOAEC130 การแปลเชิงธุรกิจ                      
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะในการ
ปฏิบตัิงานใน

วิชาชีพไดอยางมือ
อาชีพ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

10 BOAEC131 ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                    

11 BOAEC132 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน                   

12 BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว                    

13 BOAEC134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม                      

14 BOAEC135 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน                      

15 BOAEC136 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ                 

16 BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล                     

17 BOAEC138 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน                  

18 BOAEC139 ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ                   

19 BOAEC140 ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม                   

20 BOAEC141 การอานเชิงวิชาการ                           

21 BOAEC142 การอานเชิงธุรกิจ                         

22 BOAEC143 การเขียนเชิงธุรกิจ                    

23 BOAEC144 การสนทนาภาษาจีน                        

24 BOAEC145 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ                        

25 BOAEC146 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                        

26 BOAEC147 ภาษาจีนเพ่ือการคา                       

27 BOAEC148 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน                        
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มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF     
: HEd) 

1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง
ราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชา ตองสงเสริมให
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 
(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพ เชน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งอาจารยผูสอนสามารถ
สอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวของกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดใหมีการวัดผลแบบมาตรฐานในดานคุณธรรม 
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ดวยการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํากิจกรรมและมีการกําหนดคะแนนใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม
ผานเกณฑอาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผูสอน
ตองสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ 
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ไดแก 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา      
ที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใสใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและการสอบ 
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1.2  ดานความรู 
 1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศกึษาซึ่งประกอบกันขึ้นเปนองคความรูที่
จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้นมาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1)  มีความรูและความเขาใจทั้งดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3)  สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
การทดสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการใชขอสอบวัดผลในรายวิชา

ที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุงเนนท้ังหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตใชความรูในการปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดใหมี
การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ท้ังนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา และเนือ้หาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
 1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการวัดผล ดังนี้  
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) งานที่ไดมอบหมาย 
(5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟมสะสมผลงาน 

1.3  ดานทักษะทางปญญา 
 1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบการศึกษา 
ดังนั้น นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา พรอมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักคิดหาเหตุผลเขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา แนวคิดและวิธีการ
แกปญหาดวยตนเอง นักศึกษาที่ผานกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

  (1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรูทั้งทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 
  (2)  มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใชแนวขอสอบที่ใหนักศึกษาได
อธิบายแนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หรือใหนักศึกษาเลือกใชวิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณท่ีกําหนดให  
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 1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ใชการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) มุงเนนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหองคประกอบของ
สถานการณตางๆ โดยใชบทบาทสมมติสถานการณจําลอง และกรณศีึกษาเพ่ือเปนตัวอยางใหนักศึกษาไดฝก
วิเคราะหแนวทางแกไขใหถูกตอง  
 1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 
(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณจําลอง 
(2) การเลือกใชวิธีการเพ่ือแกใขปญหาในบริบทตางๆ 
(3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

1.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล นักศึกษาจึงตอง
ไดรับการฝกประสบการณพ่ือเรียนรูการปรับตัวใหเขากับบุคคลและกลุมบุคคลตางๆ ดังนั้นผูสอนตอง
แนะนําการวางตัว มารยาทในการเขาสังคม และทักษะที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนี ้

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํากิจกรรม

กลุม ทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตาง ๆ 
1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือ

คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูที่มีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี ้

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
(5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
(6) มีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดตอสื่อสารดวย  และสามารถวางตนได

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตละ
วัฒนธรรม 
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1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การ
ติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะที่เก่ียวกับการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรูเก่ียวกับ
สาขาวิชา ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝกใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) เลือกใชวิธีการและเครือ่งมือสื่อสารไดเหมาะสม 
(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 
(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ และ

สอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา        

ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในกลุม หรือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร หรือ
นําเสนอผลงานตางๆ  

1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนดวยกิจกรรมที่นักศึกษาตองติดตอสื่อสาร คนควาหาขอมูล และนําเสนอ
ผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข        
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

(1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 
(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาขอมูล 
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการนําเสนอผลงาน 
(4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแตละกลุม 
1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาหาขอมูล 
(3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
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(4) จรรยามารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถานการณและ
วัฒนธรรมสากล 

2.  แผนที่แสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF 
: HEd) 

2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
2.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
2.1.4 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2.2 ดานความรู 

2.2.1 มีความรูและความเขาใจทั้งดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2.2 สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา 

 ที่ศกึษา 

2.2.3 สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
2.3 ดานปญญา 

2.3.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
ทั้งทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.3.2 มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมที่ดี 
2.4.2 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
2.4.3 สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 
2.4.4 สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 
2.5.2 สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 
2.5.3 ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ  

และสอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                     3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
   3.1 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

 
 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน               

2 GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต               

3 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               

4 GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย         

5 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ               

6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   


           

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี               

8 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต              
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3.2 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก 
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ดานความรู 

3.ดาน
ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาในการ
ดําเนินชีวิต 

       

2 GEBSO102 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคม          

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย        

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ        

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน        

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน        

7 GEBSC101  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน              

8 GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนในชีวิตประจําวัน                

9 GEBSC103  การคดิและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร                

10 GEBSC104  การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตร        
เพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                

12 GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา               
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2.3 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี 
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ดานความรู 

3.ดาน
ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

13 GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบวิชาชีพ               

14 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ          

15 GEBLC203  วรรณกรรมทองถิ่น        

16 GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ        

17 GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        

18 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน        

19 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        

20 GEBLC601  ภาษาพมาพ้ืนฐาน        

21 GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                

22 GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                

23 GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ              

24 GEBIN104 ชีวิตมีสุข               

 

 



85 

 
 

หมวดท่ี 5 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1  การวัดผลการศึกษา 
 การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเม่ือสิ้นภาคการศกึษา ในแตละ
ภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 
ก     หรือ     A 
ข+    หรือ     B+ 
ข     หรือ     B 
ค+    หรือ     C+ 
ค      หรือ     C 
ง+     หรือ     D+ 
ง      หรือ     D 
ต      หรือ     F 
ถ      หรือ     W 
ม.ส.   หรือ     I 
พ.จ.   หรือ     S 
ม.จ.   หรือ     U 
ม.น.   หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ด ี(Good) 
ดีพอใช (Fairly Good) 
พอใช (Fair) 
ออน (Poor) 
ออนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไมสมบูรณ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
ไมนับหนวยกิต (Audit) 

 

 1.2  ระยะเวลาการศึกษา 
  1.2.1  สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา 
สําเร็จไดเมื่อศึกษาครบตั้งแต 6 ภาคการศึกษาข้ึนไป ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา 
  1.2.2  สําหรับการลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปการศึกษา 
สําเร็จไดเมื่อศึกษาครบตั้งแต 14  ภาคการศึกษาขึ้นไป ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาในระหวางที่ศกึษา โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ในองคประกอบที่ 2 (สกอ.) ซึ่งผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสามารถตรวจสอบได ดังนี ้
 2.1.1  การทวนสอบในระดับรายวิชา ประกอบดวย 
  2.1.1.1  ทวนสอบจากคะแนนและผลการศึกษาของแตละรายวิชาซึ่งประกอบดวยคะแนน
สอบทฤษฎี คะแนนสอบปฏิบัติ และคะแนนของงานมอบหมาย 
  2.1.1.2  การพิจารณาความเหมาะสมของการวัดผลใหเปนไปตามวัตถุประสงคการสอน
โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
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 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา มุงเนนการทําวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยที่ไดกลับมาปรับปรุงกระบวน   
การการเรียนการสอนและหลักสูตร การวิจัยดังกลาวประกอบดวย 
 2.2.1  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  
 2.2.3  การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอื่นโดยการสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู  
ความพรอม และคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2.5  ผลงานของนักศึกษาและศิษยเกาที่สามารถวัดและประเมินผลได เชน จํานวนรางวัล 
ทางวิชาการ วิชาชีพและรางวัลอ่ืนๆที่ไดรับ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ หรือ
จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม เปนตน 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยตองศึกษา 
รายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑที่กําหนดโดยไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และเปนผูท่ีมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6 
การพัฒนาคณาจารย  

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
  มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการเตรียมการสําหรับอาจารยใหม ดังนี้ 
 1.1  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนอาจารยใหมใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักสูตรท่ี
สอนรวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ 
 1.2  จัดอาจารยพ่ีเลีย้งเพ่ือใหคําปรึกษา และแนะแนวทางในการปฏิบัติงานแกอาจารยใหม  
 1.3  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนอาจารยใหมในชวงปแรกของการทํางาน เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงวิธีการสอน การเลือกเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.4  จัดทําแผนและชี้แจงแนวทางการพัฒนาตนเองตามสายงาน (Career Path) เพ่ือใหอาจารยใหม 
ไดรับทราบสิทธิประโยชนที่พึงไดเพื่อพัฒนาตนเอง 
 1.5  สงเสริมอาจารยใหมไดเพ่ิมพูนความรู  สรางเสริมประสบการณทั้งการสอนและการทําวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  สงเสริมใหคณาจารยเขารวมอบรมทางดานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน
การสอน 
  2.1.2  จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การประชุมสัมมนา การฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู การจัดกลุมสนใจ การจัดเวทีเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูและ
ประสบการณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพคณาจารยในการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
  2.1.3  จัดกิจกรรมใหความรูคณาจารย เก่ียวกับวิธีการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการ
สอนอยางตอเนื่อง  
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
  2.2.1  สนับสนุนคณาจารยในดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ หรือการสรางเสริมประสบการณจากสถาน
ประกอบการ 
  2.2.2  สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนา 
องคความรูและประสบการณตรง 
  2.2.3  กระตุนและสนับสนุนใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการ  
 2.2.4  สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือสรางและถายทอดองคความรูใหม และนําไปใชในการพัฒนา  
การเรียนการสอน 
 2.2.5  สงเสริมใหคณาจารยเขารวมกลุมวิจัยตามสาขาวิชาที่สนใจ เพ่ือกระตุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ และการสรางเครือขายท้ังในและนอกองคกร 
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หมวดท่ี 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 มกีารกํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิดังนี ้

1.1 แตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลหลักสูตร
ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไมเกิน 5 ป 
1.3 มีการติดตามการดําเนินงานดานการเรียนการสอนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน 

ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและติดตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อาจารยผูสอนกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา พรอมทั้งจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

1.4 มีการสงเสริมใหผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดฝกปฎิบัติเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่หลากหลาย 

1.5 มีการประเมินผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
  หลักสูตรออกแบบรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที ่    
พึงประสงคครอบคลุมผลการเรียนรู 5 ดานคือดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข      
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรจะทําการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จ
การศกึษาในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ใหผูสําเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามเพ่ือสํารวจการมีงานทํา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  
3.3.1 การรับสมัคร ดําเนินการรับสมัครโดยคณะ/กองการศกึษา/สํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียนนักศึกษาสามารถสมัครในโครงการตางๆ เชน โครงนักศึกษาโควตาประเภทตางๆ  
โครงการรับตรง โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย โครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ  
เปนตน 

3.3.2 คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ การดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม 
วิชาการและงานทะเบียนในรูปแบบของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งมีการกําหนดวิธีการ และ
รูปแบบการคัดเลือกผูเขาศกึษาตอตามความเหมาะสมของแตละโครงการ โดยนักศึกษาจะตองผานการสอบ
ขอเขียนวิชาศึกษาทั่วไปวิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพเฉพาะสาขา  ผานการสอบสัมภาษณ และสอบปฏิบัต ิ
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3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไดคะแนน

การทดสอบต่ํากวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะตองเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และนักศึกษาจะไดเรียน
ปรับพื้นฐานวิชาชีพโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูออกแบบหลักสูตร 

3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาโดยการ

จัดปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษาเพื่อชี้แจงเก่ียวกับระบบการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศกึษาระหวางการศึกษา การจัดโครงการแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ และการใชชีวิตในสังคม และการจัดโครงการปจฉิมนิเทศกอนจบการศึกษา  

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานวิชาการและวิชาชีพทางดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมขามชาติ โครงการสรางภาวะความเปนผูนํา โครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม โครงการบริการวิชาการ และโครงการการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 

3.4 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรสํารวจจํานวนนักศึกษาที่คงอยูในแตละปการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไมศึกษาตอหรือ

ออกจากการศึกษา มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ และตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาที ่      
จบการศึกษา 
 
4. อาจารย 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหนาที่ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
จะไดรับการปฐมนิเทศเรื่องการบริหารหลักสูตร การจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
หลักสูตร และมีแผนในการพัฒนาตนเอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่ตองประชุมรวมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การติดตาม และการประเมินผลรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปใชใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค พรอมทั้งการพิจารณาอาจารยประจํา และอาจารย
พิเศษมาสอนในรายวิชาตางๆ ในรายวิชาบังคับ หลักสูตรตองเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4.2 คณุภาพอาจารย  
หลักสูตรจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ ใหมีวุฒิปริญญาเอก 

และสนับสนุนใหทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพรงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

มีอัตราคงอยูของอาจารย 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ตออาจารยประจําหลักสูตร ไมมีการ 
ลาออก หรือโอนยาย มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรในดาน
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารและพัฒนาอาจารย กระบวนการเรียนการสอน   
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกํากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เชน หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจนเนื้อหาของหลักสูตรแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา เปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนครอบคลุม
เนื้อหาที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5.2.1 การกํากับระบบการจัดผูสอน โดยมีการเสนอชื่อผูสอนที่มีความรูความสามารถในรายวิชา   
ที่สอน และเชิญผูมีประสบการณมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะรายวิชา 
 5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนอาจารยทุกคนตองแจงประมวลรายวิชาให 
นักศึกษา แนะนํารายวิชาและสอนตามที่กําหนดในประมวลรายวิชามกีารจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เนนการปฏิบัติเชน การทําโครงงาน การนําเสนองานการคนควาอิสระการรวมสัมมนาทางวิชาการการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ การฝกประสบการณวิชาชีพ และมีการประเมินผลผูเรียน 

5.3 การประเมินผูเรียน 
การประเมินผลเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยโดยจะประเมินผลผูเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

โดยจัดทําขอสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู มกีารกําหนดเกณฑในการประเมินชัดเจน 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7      
ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มีการเตรียมความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณเทคโนโลยี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 มจีัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยาง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 6.2.1 หองเรียน มีดังนี ้
 6.2.1.1 หองบรรยายขนาด  45   ท่ีนั่ง  จํานวน  4  หอง 
 6.2.1.2 หองบรรยายขนาด  100 ที่นั่ง  จํานวน  2  หอง 
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 6.2.2 หองปฏิบตัิการ มีดังนี้ 
 6.2.2.1 หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ จํานวน 
1 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 3 หอง 
2 ชุดคอมพิวเตอร+LCD 3 ชุด 
3 โตะคอมพิวเตอร 120 ตัว 
4 เครื่องคอมพิวเตอร 120 ตัว 

 6.2.3 หองสมุด 
 ใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งมีหนังสือ ตําราเรียน 
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) และการ
ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 6.2.3.1 หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย  59,000 เลม 
 6.2.3.2 หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ    5,500 เลม 
 6.2.3.3 วารสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      180 รายชื่อ 
 6.2.3.4 วารสารวิชาการเย็บเลม        43 รายชื่อ 
 6.2.3.5 จุลสาร      112 แฟม 
 6.2.3.6 หนังสือพิมพภาษาไทย        16 เลม 
 6.2.3.7 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ         3 ฉบับ 
 6.2.3.8 กฤตภาค      655 รายการ 
 6.2.3.9 แผนซีด ี      200 แผน  
 6.2.4 ฐานขอมูล 
 6.2.4.1 ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
 6.2.4.2 ฐานขอมูล Pro QUEST Dissertation & Thesis 
 6.2.4.3 ฐานขอมูล ACM Digital Library 
 6.2.4.4 ฐานขอมูล Lexis.com and Nexis.com 
 6.2.4.5 ฐานขอมูล H.W. Wilson 
 6.2.4.6 ฐานขอมูล Web of Science 
 6.2.4.7 ฐานขอมูล Science Direct 
 6.2.4.8 ฐานขอมูล Blackwell-Synergy 
 6.2.4.9 ฐานขอมูล Agricola 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 คณาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีสวนรวมในการเสนอใหมีการจัดซื้อหนังสือ ตํารา ตลอดจน
สื่ออ่ืนๆ เพ่ือการศกึษาคนควาทั้งรายวิชาในหลักสูตรฯ และการศึกษาเพ่ิมเติม 
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
    มีการประเมินความเพียงพอของหนังสือ เอกสาร และตํารา การบริการดานหองเรียน และหอง
ประชุมทางไกล อุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งหองปฏิบัติการเฉพาะทางตางๆ มีเจาหนาที่
อํานวยความสะดวกในการใชโสตทัศนูปกรณใหแกอาจารย รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความตองการ
การใชงานของอาจารย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

เปาหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
1. หองเรียนและหอง 
ปฏิบัติการทางภาษา 

1. จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
ที่มีสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือใชใน
การเรียนการสอน และจัดเตรียม
สรางสื่อสําหรับการทบทวนการ
เรียน 

1. สถิติการใชหองเรียนและหอง
ปฏิบัติ การทางภาษาตอจํานวน
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน
การศกึษา 

 2. อุปกรณคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายซอฟตแวร 

2. จัดใหมีซอฟตแวร มัลติมีเดีย 
สนับสนุนการเรียนการสอน และ
การฝกปฏิบัติดวยตนเองผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถ
ศึกษา คนควา ฝกปฏิบัติ หาความรู
เพ่ิมเติมไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนใน
รายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติผานสื่อ
เทคโนโลยี ผลสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาตอการ
ใหบริการผานอุปกรณสนับสนุน
การเรียนการสอน 

3. ทรัพยากรทางการ
ศึกษาและสื่อที่สนับสนุน
การศกึษาทั้งในและนอก
หองเรียนเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. จัดใหมีหองสมุดทั้งทางกายภาพ
และทางระบบเสมือน สําหรับ
บริการหนังสือ ตํารา และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู 

3. สถิติการใชงานและความพึง
พอใจของนักศึกษา ที่มีตอ
ทรัพยากรทางการศึกษาและสื่อที่
สนับสนุนการศกึษา เชน หนังสือ
ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicator) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายดังตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา     
เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน 
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน    
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายบัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

 



94 

หมวดท่ี 8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห   
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาดานกระบวนการนํา    
ผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกําหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
 1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 
 1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 
 1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 
 1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดําเนินการโดยใชขอมูลจากการสํารวจหรือวิจัยผลสัมฤทธิ์จาก  
 2.1  นักศึกษาปสุดทาย 
 2.2  บัณฑิตใหม 
 2.3  ผูใชบัณฑิตหรือสถานประกอบการ 
 2.4  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 2.5  ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้ (KPI) ที่กําหนดไวในขอ 7 ของหมวดท่ี 7  
โดยมีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อยางนอย1 คน ผานทางระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอนมี
แนวทางในการปฏิบัติดังนี ้
 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะหรือขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ    
ที่ดําเนินการสํารวจหรือวิจัยในแตละปการศึกษา 
 4.2  วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตนโดยประธานหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง 
 4.3  เสนอแผนกลยุทธ และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ    
ความตองการของผูใชบัณฑติ 
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ก.  เหตุผลและความจําเปน ในการปรับปรุงหลักสูตร 
ข.  เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง     
ค.  รายละเอียดความสอดคลอง ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง.  เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 
     สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
จ.  เปรียบเทียบรายวิชา หลกัสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 
ฉ.  รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       
 1.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ   
ช.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
ซ.  คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ฌ.  ประวัติและผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 สภาพการณของโลกปจจุบันทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองเรียนรูและใชภาษาตางประเทศได เปน
อยางดี ความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศจึงเปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับบุคคลท่ัวไป ทั้งในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรคํานึงถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เครือขายและการสื่อสาร
ใหประเทศตางๆ สามารถติดตอสื่อสารและทํากิจกรรมรวมกันไดมากขึ้นโดยผานชองทางการสื่อสารที่
สะดวกรวดเร็วจนกลายเปนโลกที่ ไรพรมแดน ความกาวหนานี้ทําใหลักษณะของการดําเนินธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ปจจุบันนี้มีเครือขายองคกรธุรกิจระหวางประเทศขนาดใหญเกิดขึ้น เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขัน นอกจากนี้สวนแบงทางการตลาดขององคกรไมไดมีอาณาเขตเฉพาะใน
ประเทศหรือในภูมิภาคเชนที่เคยเปนมา แตกลายเปนการแขงขันในตลาดระดับโลก องคกรธุรกิจในปจจุบัน
จึงเปนองคกรที่ประกอบดวยพนักงานจากหลายเชื้อชาติ ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเครือขายทั่วโลก ลักษณะ
เชนนี้สงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ดังนั้นความเขาใจในเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่
ตองแขงขันไดในตลาดสากลและการติดตอสื่อสารทางธุรกิจจึงตองคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มากขึ้น 
 นอกจากความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการดําเนินธุรกิจแลว สภาพการดํารงชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชนทั่วไปก็ยังเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึง
สงผลใหสังคมยุคปจจุบันกลายเปนสังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอพยพ
โยกยายถ่ินฐานของชนชาติตางๆ เพ่ือไปแสวงหาความกาวหนาในประเทศอ่ืน รวมทั้งสาเหตุจากการ
เผยแพรขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมผานสื่อประเภทตางๆ ไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการดําเนินมาตรการทางการตลาดขององคกรตางๆ สมาชิกของสังคม  
ยุคใหมตองรูจักที่จะเปดใจใหกวาง ทําความเขาใจ และกลั่นกรอง เพ่ือเลือกรับแตสิ่งที่เหมาะสมเฉพาะกลุม
ของตน ซึ่งลักษณะดังกลาวไดนํามาใชเปนแนวทางหลักในการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
พ.ศ. 2560 

ปรัชญาของหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตและกําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ทรงความรู 
คูคุณธรรม มีศกัยภาพในการใชนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม สูมาตรฐานสากล 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม   
มคีวามรู คูคุณธรรม และมีศกัยภาพในการใช
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองสูมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงคของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิต สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ และเพ่ือ
การศกึษาตอในระดับสูง มีความสามารถในการ
ประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

1. เพ่ือผลิต สงเสริม และพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและเพ่ือ
การศกึษาตอในระดับสูง มีความสามารถในการ
ประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาสากลไดถูกตองตามวัตถุประสงค เหมาะสม
ตามกาลเทศะ มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
วัฒนธรรมของแตละประเทศ 

2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตาม
วัตถุประสงคเหมาะสมตามกาลเทศะ  
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัฒนธรรมของ 
แตละประเทศ 

3. เพ่ือสรางเสริมสติปญญาในเชิงวิเคราะห       
สังเคราะห และวิจารณอยางเปนระบบ โดยใช
เทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรคองคความรูใหม อันจะ
นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. เพ่ือสรางเสริมสติปญญาในเชิงวิเคราะห 
สังเคราะหและวิจารณอยางเปนระบบ  
โดยใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรคองคความรูใหมอัน
จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. เพ่ือใหตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
และ ผูติดตอสื่อสาร เพ่ือสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมอยางมี
คุณธรรม 

4. เพ่ือใหตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ 
และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา และผูติดตอสื่อสาร 
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รายละเอียดความสอดคลอง ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไดจัดทําขึ้นเพ่ือผลิต
บัณฑิตนักปฏิ บัติทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลที่สามารถรองรับความตองการของ
ตลาดแรงงานและการแขงขันของโลก โดยในปจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทางธุรกิจและในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ดังนั้นเพ่ือลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ดังนั้นหลักสูตรจึงจัดทําขึ้น
เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษ ที่รองรับความตองการในงานที่ใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางชนชาติตางๆในตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ โดยเนนให
ผูสําเร็จการศึกษามีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับ
วัฒนธรรมสากล คิดเปน ทําเปน และสามารถนําความรูมาประยุกตใชในงานไดอยางเหมาะสม ซึ่งคาดวาจะ
ทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและสามารถพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตางๆ ที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรแต
ละขอ ดังนี ้
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
1.เพ่ือผลิต สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการประกอบ
อาชีพและเพ่ือการศึกษาตอใน
ระดับสูง มีความสามารถในการ
ประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติ   

BOACC101 
BOACC102 
BOAEC101 
BOAEC102 
BOAEC103 
BOAEC111 
BOAEC124 
BOAEC125 
BOAEC112 
BOAEC126 
BOAEC113 
BOAEC127 
BOAEC128 
BOAEC129 
BOAEC130 
BOAEC131 
BOAEC132 

สุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
การสื่อสารขามวัฒนธรรม 
โครงสรางภาษาอังกฤษ 
คําศัพทภาษาอังกฤษ 
การพูดในชุมชน 
การสัมมนาภาษาอังกฤษ 
การอานเพ่ือความบันเทิง 
วรรณกรรมรวมสมัย 
การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 
การเขียนเชิงวิชาการ 
การแปลเบื้องตน 
การแปลขาว 
การแปลบทบรรยายภาพยนตร 
การแปลงานเขียนทางวิชาการ 
การแปลเชิงธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
 BOAEC133 

 
BOAEC134 
BOAEC135 
BOAEC136 
BOAEC137 
BOAEC114 
BOAEC122 

 
BOAEC123 

 
BOAEC104 

 
BOAEC105 
BOAEC115 
BOAEC106 
BOAEC107 
BOAEC108 
BOAEC109 
BOAEC110 
BOAEC116 
BOAEC117 
BOAEC118 

 
BOAEC119 
BOAEC120 
BOAEC121 
BOAEC138 
BOAEC139 
BOAEC140 
BOAEC141 
BOAEC142 
BOAEC143 
BOAEC144 
BOAEC145 

ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน 
สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 
การฝกงานสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 
หลักสัทศาสตรและสรศาสตร 
เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 
การศกึษาคนควาอิสระ 
การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 
การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
การพัฒนาทักษะการฟง 
การอานเพ่ือความเขาใจ 
การเขียนยอหนา 
การอานแปลความ 
การเขียนความเรียง 
การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 
การนําเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน 
ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม 
การอานเชิงวิชาการ 
การอานเชิงธุรกิจ 
การเขียนเชิงธุรกิจ 
การสนทนาภาษาจีน 
ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
6(0-40-0) 

 
6(0-40-0) 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

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

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

 BOAEC146 
BOAEC147 
BOAEC148 

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ภาษาจีนเพ่ือการคา 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน 

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

2. เพ่ือใหสามารถใชภาษา 
อังกฤษในฐานะภาษาสากลได
ถูกตองตามวัตถุประสงค 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 
มีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
 

BOACC101 
BOACC102 
BOAEC101 
BOAEC102 
BOAEC103 
BOAEC111 
BOAEC124 
BOAEC125 
BOAEC112 
BOAEC126 
BOAEC113 
BOAEC127 
BOAEC128 
BOAEC129 
BOAEC130 
BOAEC131 
BOAEC132 
BOAEC133 

 
BOAEC134 
BOAEC135 
BOAEC136 
BOAEC137 
BOAEC114 
BOAEC122 

 
BOAEC123 

 
BOAEC104 

 
BOAEC105 

สุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
การสื่อสารขามวัฒนธรรม 
โครงสรางภาษาอังกฤษ 
คําศัพทภาษาอังกฤษ 
การพูดในชุมชน 
การสัมมนาภาษาอังกฤษ 
การอานเพ่ือความบันเทิง 
วรรณกรรมรวมสมัย 
การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 
การเขียนเชิงวิชาการ 
การแปลเบื้องตน 
การแปลขาว 
การแปลบทบรรยายภาพยนตร 
การแปลงานเขียนทางวิชาการ 
การแปลเชิงธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน 
สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 
การฝกงานสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 
หลักสัทศาสตรและสรศาสตร 
เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
6(0-40-0) 

 
6(0-40-0) 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
 BOAEC115 

BOAEC106 
BOAEC107 
BOAEC108 
BOAEC109 
BOAEC110 
BOAEC116 
BOAEC117 
BOAEC118 

 
BOAEC119 
BOAEC120 
BOAEC121 
BOAEC138 
BOAEC139 
BOAEC140 
BOAEC141 
BOAEC142 
BOAEC143 

การศกึษาคนควาอิสระ 
การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 
การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
การพัฒนาทักษะการฟง 
การอานเพ่ือความเขาใจ 
การเขียนยอหนา 
การอานแปลความ 
การเขียนความเรียง 
การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 
การนําเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุม 
ภาษาอังกฤษในสํานักงาน 
ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม 
การอานเชิงวิชาการ 
การอานเชิงธุรกิจ 
การเขียนเชิงธุรกิจ 

3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

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

3. เพ่ือสรางเสริมสติปญญาใน
เชิงวิเคราะห สังเคราะห และ
วิจารณอยางเปนระบบ โดยใช
เทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรคองค
ความรูใหมอันจะนําไปสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

BOAEC111 
BOAEC124 
BOAEC125 
BOAEC112 
BOAEC126 
BOAEC131 
BOAEC132 
BOAEC133 

 
BOAEC134 
BOAEC135 
BOAEC136 
BOAEC137 
BOAEC114 
BOAEC122 
 

การสัมมนาภาษาอังกฤษ 
การอานเพ่ือความบันเทิง 
วรรณกรรมรวมสมัย 
การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 
การเขียนเชิงวิชาการ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน 
สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 

3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
6(0-40-0) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
 BOAEC123 

 
BOAEC115 
BOAEC106 
BOAEC118 

 
BOAEC138 
BOAEC139 
BOAEC140 

การฝกงานสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 
การศกึษาคนควาอิสระ 
การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน 
ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม 

6(0-40-0) 
 

3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

4. เพ่ือใหตระหนักและเห็น
คุณคาของภาษาอังกฤษ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาและผูติดตอสื่อสาร 
เพ่ือสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
และสังคมอยางมีคุณธรรม 

BOACC101 
BOACC102 
BOAEC101 
BOAEC102 
BOAEC103 
BOAEC111 
BOAEC124 
BOAEC125 
BOAEC112 
BOAEC126 
BOAEC113 
BOAEC127 
BOAEC128 
BOAEC129 
BOAEC130 
BOAEC131 
BOAEC132 
BOAEC133 

 
BOAEC134 
BOAEC135 
BOAEC136 
BOAEC137 
BOAEC114 

สุนทรียศาสตรและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
การสื่อสารขามวัฒนธรรม 
โครงสรางภาษาอังกฤษ 
คําศัพทภาษาอังกฤษ 
การพูดในชุมชน 
การสัมมนาภาษาอังกฤษ 
การอานเพ่ือความบันเทิง 
วรรณกรรมรวมสมัย 
การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 
การเขียนเชิงวิชาการ 
การแปลเบื้องตน 
การแปลขาว 
การแปลบทบรรยายภาพยนตร 
การแปลงานเขียนทางวิชาการ 
การแปลเชิงธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
เตรียมสหกิจศึกษาหรือฝกงาน 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
2(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
 BOAEC122 

 
BOAEC123 

 
BOAEC104 

 
BOAEC105 
BOAEC115 
BOAEC106 
BOAEC107 
BOAEC108 
BOAEC109 
BOAEC110 
BOAEC116 
BOAEC117 
BOAEC118 

 
BOAEC119 
BOAEC120 
BOAEC121 
BOAEC138 
BOAEC139 
BOAEC140 
BOAEC141 
BOAEC142 
BOAEC143 

สหกิจศึกษาสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 
การฝกงานสําหรับการปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ 
หลักสัทศาสตรและสรศาสตรเพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 
การศกึษาคนควาอิสระ 
การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 
การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
การพัฒนาทักษะการฟง 
การอานเพ่ือความเขาใจ 
การเขียนยอหนา 
การอานแปลความ 
การเขียนความเรียง 
การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 
การนําเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน 
ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม 
การอานเชิงวิชาการ 
การอานเชิงธุรกิจ 
การเขียนเชิงธุรกิจ 

6(0-40-0) 
 

6(0-40-0) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑขั้นต่ํา 

ของ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 32 30 

   1.1 กลุมวิชาบูรณาการ  6  

   1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  3  

   1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 30 

   1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6  

   1.5 กลุมวิชาสุขภาพ  2  

    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 94 100 

   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี  30 36 

   2.2 กลุมวิชาชีพบังคบั  31 31 

   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  33 

 

33 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

รวม 120 132 136 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล พ.ศ. 2555 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล พ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

 

13061001 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง  3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธระหวาง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022 เหตุการณปจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ       3(3-0-6) -  
13062003 เทคนิคการพัฒนา 
               บุคลิกภาพ 

3(3-0-6) -  

13062005 จิตวิทยาองคการ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษยกับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2(2-0-4) -  
  



106 

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน 

3(3-0-6) 
 

-  

13063005 บทบาทหญิงชายกับการ 
               พัฒนา        

3(3-0-6) 
 

-  

13064001 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) -  
13064002 ความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) -  
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม 3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณคาแหงความเปนมนุษย 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแหงความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต 3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ 

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา 3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปญญาศึกษา 3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน 3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสังคม           
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
              รายงาน 

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                และภูมิปญญาไทย 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
                สังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
                และกฎหมาย 

3(3-0-6) 

-  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 
-  GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
-  GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 

                 และการทํางาน 
3(3-0-6) 

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ   
    คณิตศาสตร 

 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ  
    คณิตศาสตร 

 

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตรและสถิติ                  
               กับชีวิตประจําวนั 

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตรเทคโนโลยี                3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฏการณ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตรกับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติใน 
               ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
               จําเปนในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคดิและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสรางกระบวนการทาง 
               วิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย 
               และการสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

3. กลุมวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษใน 
               ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) -  

13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
               จุดมุงหมายทางวิชาการ 

3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
               สื่อสาร 

3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
13031017 ภาษาอังกฤษผานสื่อและ      
               เทคโนโลย ี

3(3-0-6) -  

4. กลุมวิชาภาษาตะวันออก    
13044001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพื่อการสืบคน 3(3-0-6) -  
13044006 การเขียนเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) -  
13044007 การพูดและการเขียนทาง 
               วชิาชีพ   

3(3-0-6) -  

13044009 วรรณกรรมไทยสําหรับ 
               มัคคเุทศก 

3(3-0-6)  
 

-  

13044010 สุนทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011 ภาษาและวรรณกรรม 
               ทองถ่ิน 

3(3-0-6) -  

13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา 
               ความคิด 

3(3-0-6) 
 

-  

13044014 การเขียนรายงานทาง 
               วชิาชีพ 

3(3-0-6) -  

13044015 ภาษาเพื่อการ 
               สื่อสารมวลชน 

3(3-0-6) -  

13044016 ภาษาไทยสําหรับชาว  
               ตางประเทศ 

3(3-0-6) 
 

-  

13042005 สนทนาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(3-0-6) -  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน  
               ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 
 

-  

13042007 การเขียนอานภาษาญี่ปุน 
               ชั้นตน 

3(3-0-6) 
 

-  

13042008 การเขียนอานภาษาญี่ปุน 
               ชั้นตนตอเนื่อง 

3(3-0-6) 
 

-  

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) -  
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ 3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)  -  
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว  3(3-0-6) -  
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3(3-0-6) -  
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
-  GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

               ในชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) 

-  GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
-  GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
-  GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผู 

               ประกอบวิชาชีพ 
3(3-0-6) 

 
-  GEBLC201 ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
-  GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและ 

               การนําเสนอ 
3(3-0-6) 

-  GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 
-  GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว 

               ตางประเทศ 
3(3-0-6) 

 
-  GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
-  GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
-  GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
-  GEBLC601 ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) 

5. กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  4. กลุมวิชาสุขภาพ  
13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009 วายน้ํา 2(1-2-3) -  
13021010 กอลฟ 2(1-2-3) -  
13021013 ซอฟทบอล 2(1-2-3) -  
13021014 วอลเลยบอล 2(1-2-3) -  
13021018 ยูโด 2(1-2-3) -  
13021023 กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2-3) -  
13021025 ลีลาศ 2(1-2-3) -  
13021027 ฟุตซอล 2(1-2-3) -  
13021031 การชวยคนตกน้ําและ                   
               ความปลอดภัยทางน้ํา 

3(2-2-5) 
 

-  

13021035 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อ 
               สุขภาพ 

3(2-2-5) -  
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
13021039 กีฬาเพื่อการแขงขัน 3(2-2-5) -  
13021040 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) -  
13021041 การออกกําลังกายเพ่ือ 
               สุขภาพ 

3(2-2-5) -  

13022001 นันทนาการ 2(1-2-3) -  
13022005 การเปนผูนําคายพักแรม 2(1-2-3) -  
13022006 เกมสรางสรรคสําหรับ 
               นันทนาการ 

2(1-2-3) 
 

-  

13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข 
               ปฏิบัต ิ

2(1-2-3) -  

13022018 สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) -  
13022020 คายพักแรม 3(2-2-5) -  

-  GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อ 

                สุขภาพ 
3(3-0-6) 

 
-  GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริม 

                สุขภาพ 
3(3-0-6) 

-  5. กลุมวิชาบูรณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แกปญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
-  GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 
-  GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 

13031115 สัทศาสตรและ 
               สารศาสตรเบ้ืองตน 

3(3-0-6) 
 

BOAEC104 หลักสัทศาสตรและสรศาสตร 
                เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 
 

13031116 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) BOAEC101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
13031117 คําศัพทภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) BOAEC102 คําศัพทภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
13031120 การฟง-การพูด  3(2-2-5) BOAEC106 การฟง พูดในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
13031224 การอานเพื่อเก็บขอมูล 3(3-0-6) BOAEC109 การอานเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6) 
13031228 การเขียนเบื้องตน 3(3-0-6) BOAEC110 การเขียนยอหนา 3(3-0-6) 

-  BOACC101 สุนทรียศาสตรและการ 
                พัฒนาบุคลิกภาพ 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
13031140 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม        
               เพ่ือการสื่อสารสากล 

3(2-2-5) 
 

BOACC102 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 
 

3(2-2-5) 

13031021 การพูดในที่ชุมชน 
               (วิชาชีพบังคับ)   

3(2-2-5) BOAEC103 การพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5) 

-  BOAEC105 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
-  BOAEC107 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
-  BOAEC108 การพัฒนาทักษะการฟง 3(2-2-5) 

2.  กลุมวิชาชีพบังคับ  2.  กลุมวิชาชีพบังคับ  
13031218 ภาษาศาสตรสังคม 3(3-0-6) -  
13031019 การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
              ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

3(3-0-6) 
 

- 
 

 

13031022 การนําเสนอเชิงวิชาการ 3(2-2-5) BOAEC120 การนําเสนองานและ 
                อภิปรายภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 
 

13031023 การสัมมนาภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) BOAEC111 การสัมมนาภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) 
13031029 การเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) -  
13031431 การศึกษาอิสระ 3(1-4-4) BOAEC115 การศึกษาคนควาอิสระ 3(1-4-4) 
13031041 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
               เพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 
 

BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษ          
                และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 
 

13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและ 
               การฝกงาน 

1(0-2-1) 
 

BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือ 
                การฝกงาน 

1(0-2-1) 
 

13031227 การอานเชิงวิเคราะห 
               และวิจารณ  
               (วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3(3-0-6) 
 

BOAEC112 การอานเชิงวิเคราะห 
                และวิจารณ 

3(3-0-6) 

13031232 การแปลเบื้องตน 
               (วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3(2-2-5) BOAEC113 การแปลเบื้องตน 3(2-2-5) 

-  BOAEC116 การอานแปลความ 3(3-0-6) 
-  BOAEC117 การเขียนความเรียง 3(2-2-5) 
-  BOAEC119 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 3(3-0-6) 
-  BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุม 3(2-2-5) 

3. กลุมวิชาชีพเลือก  3. กลุมวิชาชีพเลือก  
3.1 กลุมวิชาฝกปฏิบัติ  3.1 กลุมวิชาฝกปฏิบัติ  
13031450 สหกิจศึกษา 
 

6(0-40-0) 
 

BOAEC122 สหกิจศึกษาสําหรับการ     
               ปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

6(0-40-0) 

13031451 การฝกงาน 
 

6(0-40-0) 
 

BOAEC123 การฝกงานสําหรับการ   
               ปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

6(0-40-0) 
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
3.2 กลุมวิชาเลือกท่ัวไป  3.2 กลุมวิชาเลือกท่ัวไป  
13031025 การอานเพื่อความบันเทิง 3(2-2-5) BOAEC124 การอานเพ่ือความบันเทิง 3(2-2-5) 
13031026 วรรณกรรมรวมสมัย 3(2-2-5) BOAEC125 วรรณกรรมรวมสมัย 3(2-2-5) 
13031033 การแปลขาว 3(2-2-5) BOAEC127 การแปลขาว 3(2-2-5) 
13031035 การแปลบทบรรยาย  
               ภาพยนตร 

3(2-2-5) BOAEC128 การแปลบทบรรยาย 
                ภาพยนตร 

3(2-2-5) 

13031038 การแปลแบบลาม 3(2-2-5) -  
13031039 ภาษาอังกฤษเพื่อ      
               นันทนาการ 

3(1-4-4) BOAEC131 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
                นันทนาการ 

3(1-4-4) 

13031042 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
               สื่อสารมวลชน 

3(2-2-5) 
 

BOAEC132 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
                สื่อสารมวลชน 

3(2-2-5) 
 

13031043 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
               การสื่อสารในองคกร 

3(2-2-5) 
 

- 
 

 

13031044 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
               อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

3(2-2-5) 
 

BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
                อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

3(2-2-5) 
 

13031045 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
               การโรงแรม 

3(2-2-5) 
 

BOAEC134 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
                การโรงแรม 

3(2-2-5) 
 

13031046 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
               การบิน 

3(2-2-5) 
 

BOAEC135 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
                การบิน 

3(2-2-5) 
 

13031047 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
               ระหวางประเทศ 

3(2-2-5) 
 

BOAEC136 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
                ระหวางประเทศ 

3(2-2-5) 
 

13031448 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
               การสื่อสารสากล 

3(2-2-5) 
 

BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
                การสื่อสารสากล 

3(2-2-5) 
 

13031330 การเขียนเชิงวิชาการ 
              (วิชาพ้ืนฐานวิชาชพี) 

3(2-2-5) BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

13031036 การแปลงานเขียน 
              ทางวิชาการ (วิชาชีพบังคับ) 

3(2-2-5) 
 

BOAEC129 การแปลงานเขียนทาง               
                วิชาการ 

3(2-2-5) 
 

13031037 การแปลเชิงธุรกิจ 
              (วิชาชีพบังคับ) 

3(2-2-5) BOAEC130 การแปลเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

-  BOAEC138 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ  
                สื่อสารในสํานักงาน 

3(2-2-5) 

-  BOAEC139 ภาษาอังกฤษในงาน 
                ประชาสัมพันธ 

3(2-2-5) 
 

-  BOAEC140 ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม 3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
-  BOAEC141 การอานเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
-  BOAEC142 การอานเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
-  BOAEC143 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
-  BOAEC144 การสนทนาภาษาจีน 3(3-0-6) 
-  BOAEC145 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
-  BOAEC146 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
-  BOAEC147 ภาษาจีนเพ่ือการคา 3(3-0-6) 
-  BOAEC148 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

                ในสํานักงาน 
3(3-0-6) 

4. กลุมวิชาโท  4. กลุมวิชาโท  
4.1 ภาษาจีน  -  
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ 3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) -  
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว 3(3-0-6) -  
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1.คณะกรรมการดําเนินงาน 
 1.1 ผูชวยศาสตราจารยกัลยารัตน เศวตนันทน ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวศุภณิตา พงศสุวรรณ กรรมการ 
 1.3 นางวัลจิลีน จันทรวิโรจน กรรมการ 
 1.4 นางสาวตองหทัย ทองงามขํา กรรมการ 
 1.5 นางศริิลักษณ นรินทรรัตน กรรมการ 
 1.6 นางดารารัตน เต็งไตรสรณ กรรมการ 
 1.7 นางฝนทิพ ราชเวียง กรรมการ 
 1.8 นางปณิสา กุระคาน กรรมการ 
 1.9 นางสาวสาวิตรี สุวรรณรอ กรรมการ 
 1.10 นางพิศมัย สุภัทรานนท กรรมการ 
 1.11 นางสาวกรรณกิา   เครือทนุ กรรมการ 
 1.12 นายสถิรศักดิ์    รังสินานนท กรรมการ 
 1.13 นางจีรสุดา   เกษมสุข กรรมการ 
 1.14 นางสาวนงนุช  ตั้งใจเจริญทรัพย กรรมการ 
 1.15 นางสาวพิมเนตร   เทพปญญา กรรมการ 
 1.16 นางสาวปรียารัตน   ฆะปญญา กรรมการ 
 1.17 นางสาวขวัญกมล   รักปรางค กรรมการ 
 1.18 นางกรรณิการ   ประทุมโทน กรรมการ 
 1.19 นางสาวนฤภร   ปาลวัฒนวิไชย กรรมการ 
 1.20 นางสาวอุนอารี   ตลาดเงิน กรรมการ 

1.21 นางจุไรรัตน สวัสดิ ์ กรรมการ 
 1.22 นางสาวมินตรา   ไชยชนะ กรรมการ 
 1.23 นางสาวขนิษฐา  สุวรรณประชา กรรมการ 
 1.24 นางศิวลี    ไชยคํา กรรมการ 
 1.25 นางสุภรพรรณ คนเฉียบ กรรมการและเลขานุการ  
   
2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ(ตามรายชื่อท่ีไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ)   
 2.1 ผูชวยศาสตราจารยปทุมรัศม์ิ  ตอวงศ  นาคนิษฐา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 2.2 คุณวิไลลักษณ วิชิตจิตรกุล  ผูจัดการและอาจารยสถาบันสอนภาษา 
    Smart English Sansai Branch 
 2.3 คุณมกริน พรหมโยธี  ผูจัดการ โรงแรม Cantary Hotel 
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ภาคผนวก ช 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 
คําสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ล าดับที่ 1 

 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ชื่อ – สกุล นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Massey University,  
New Zealand 

Ph.D. Education 2558 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

2544 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 2539 
 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 Konchiab, S. (2015).“Investigation of Communication Strategies Used by Thai EFL  
          Tourism Students Through Multiple Data Collection Method”. In proceedings of 
   ASEAN Graduate Studies International Conference, pp. 51-54. Surat Thani,  
   Thailand. May, 29-30. 

6.2 บทความ 
 ไมมี่ 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  14  ปี  

 ชื่อวิชา Academic Presentation 
 ชื่อวิชา Seminar in English 
 ชื่อวิชา Independent Studies 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

        (นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ) 
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ล าดับที่ 2 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. ชื่อ – สกุล นางสาวกนกวรรณ   คันธากร 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2558 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 กัลยารัตน์  เศวตนันทน์, และกนกวรรณ  คันธากร. (2559). “Student Centered Innovation:  
        Using Task-Based Learning to Improve Communication Skills in English of  
        Undergraduate Students.” โครงการการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
    ระดับชาติครั้งที่ 2, ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่. 3 กุมภาพันธ์ 2559.
    หน้า 1057-1065. 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  2  ปี  

 ชื่อวิชา English and Culture for International Communication 
         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

          (นางสาวกนกวรรณ   คันธากร) 
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ล าดับที่ 3 

 
 

 
แบบฟอร์มประวัติ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ชื่อ – สกุล นางกัลยารัตน์   เศวตนันทน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2532 
5.3 ปริญญาตรี Sydney University, Australia

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
TEFL 
ศศ.บ. 

Graduate Diploma
ภาษาอังกฤษ 

2538 
2527 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย 

 กัลยารัตน์  เศวตนันทน์, และกนกวรรณ  คันธากร. (2559). “Student Centered Innovation:  
          Using Task-Based Learning to Improve Communication Skills in English of  
          Undergraduate Students.” โครงการการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
   ระดับชาติครั้งที่ 2, ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่. 3 กุมภาพันธ์ 2559.
   หน้า 1057-1065. 
6.2 บทความ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 
         7.1.1  ระดับปริญญาตรี  26  ปี  

 ชื่อวิชา English Vocabulary 
 ชื่อวิชา Introduction to Writing 

        7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

      (ลงชื่อ) ......................................................... 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์   เศวตนันทน์) 
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ล าดับที่ 4 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. ชื่อ – สกุล นางฝนทิพ   ราชเวียง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2547 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2544 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ฝนทิพ ราชเวียง, และปณิสา กุระคาน. (2559). “Using English Language for Career  
    Performance in Technical English for Fine Art Undergraduate Students at  
   Rajamangala University of Technology Lanna Chiangmai.” โครงการการประชุม
   วิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 2, ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า 
   นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่. 3 กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 781-800. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  13  ปี  

 ชื่อวิชา Sociolinguistics 
         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (นางฝนทิพ   ราชเวียง) 
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ล าดับที่ 5 

 

 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ชื่อ – สกุล นางปณิสา   กุระคาน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2552 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 2549 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ฝนทิพ ราชเวียง, และปณิสา กุระคาน. (2559). “Using English Language for Career  
   Performance in Technical English for Fine Art Undergraduate Students at  
   Rajamangala University of Technology Lanna Chiangmai.” โครงการการประชุม
   วิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 2, ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า 
   นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่. 3 กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 781-800. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  8  ปี  

 ชื่อวิชา Public Speaking 
 ชื่อวิชา Teaching English for International Communication 

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

            (นางปณิสา   กุระคาน) 
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ล าดับที่ 1 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวศุภณิตา  พงศ์สุวรรณ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2555 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2544 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์, ศุภณิตา พงศ์สุวรรณ, และธารารัตน์ สืบนันตา. (2558). “The Readiness to  
  ASEAN Economic Community of Accounting Students from Rajamangala  
  University of Technology Lanna Tak” การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัย 
  และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2, 22 ธันวาคม 2558. หน้า 423-431. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
 สุภรพรรณ คนเฉียบ, กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์, ศุภณิตา พงศ์สุวรรณ, สถิรศักดิ์ รังสินานนท์,  
         กรรณิกา เครือทน,ุ (2560). Listening Skill Development (Series 2).พิมพ์ครั้งที่ 1.  
   เชียงใหม่ :โรงพิมพ์ เอสที ฟิล์มแอนด์เพลท. หน้า 1-33. 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี  7  ปี  

 ชื่อวิชา English Structure 
 ชื่อวิชา English for Tourism Industry 
 ชื่อวิชา English for Recreation 

          7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นางสาวศุภณิตา  พงศ์สุวรรณ) 
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ล าดับที่ 2 
 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวสาวิตรี   สุวรรณรอ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก University of South 
Australia, Australia 

Ed.D. TESOL 2554 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2544 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2539 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 สาวิตรี  สุวรรณรอ. (2557). “ความต้องการ ความคาดหวังและอุปสรรคในการเรียนรายวิชาการพูด
  ภาษาอังกฤษ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” การประชุมวิชาการทาง 
  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 5-6 กันยายน 2557. หน้า 361-381. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
      7.1.1 ระดับปริญญาตรี  13  ปี  

 ชื่อวิชา Business English 
 ชื่อวิชา Public Speaking 
 ชื่อวิชา Academic Presentation 
 ชื่อวิชา Sociolinguistics 

         7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นางสาวสาวิตรี  สุวรรณรอ) 
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ล าดับที่ 3 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล.. 
2. ชื่อ – สกุล นางสาวกฤติกา   อินตา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2553 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย 
 Suwanna, A. & Inta, K. & Chaiprakong, T. (2015). “Community Participation in Tourism  
        Enhancement: A Case Study of Pong Krai Village, Mae Rim District, Chiang Mai  
        Province”. The 5th National and International Conference on Sustainable  
        Community Development, pp. 34-38. December, 24-25. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี  6  ปี  

 ชื่อวิชา English for Academic Purposes  
 ชื่อวิชา English Through Media and Technology 

7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                 (นางสาวกฤติกา   อินตา) 
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ล าดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ชื่อ – สกุล นางพิศมัย   สุภัทรานนท์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D. English as an 
International Language 

2548  
 

5.2 ปริญญาโท The University of Western 
Australia 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

M.Ed. 
 

M.A. 

Applied Linguistics 
 

English for Science 
and Technology 

(International Program) 

2539    
 

2536 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2524 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย 

ไม่มี 
6.2 บทความ 
 Supatranont, P. & Phuridecha, W. (2015). “Analysis of English Texts in Relation   
   Media of Thai Cultural Tourism”. Journal of English Studies, 10, 42-73. 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี  31  ปี  

 ชื่อวิชา Academic Translation  
 ชื่อวิชา Critical and Analytical Reading 
 ชื่อวิชา Phonetics and Phonologies  
 ชื่อวิชา Contrastive Analysis of English and Thai 
 ชื่อวิชา Teaching English for International Communication 

7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                  (นางพิศมัย    สุภัทรานนท์) 
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ล ำดับที่ 5 

 

 

 
แบบฟอร์มประวัติ 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นายเฉลิมชัย  พาราสุข 

3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2550 

5.3 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2528 
 
6. ผลงำนทำงวิชำกำร 

6.1 งำนวิจัย 
 Parasuk, C. & Tham-ngarn, C. (2015). “LEXICAL LOSS: A Case Study of Bangkok Thai  
        Language Influence over Lanna Language” 2nd International Symposium on  
        Local Wisdom and Improving Quality of Life, November 30 - December 3.  
        Chang Mai, Thailand. pp. 5. 

6.2 บทควำม 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสำรทำงวิชำกำร 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์การสอน 
       7.1.1 ระดับปริญญาตรี  11  ปี  

 ชื่อวิชา Business Translation 
    ชื่อวิชา Introduction to Translation 
       7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

      (นายเฉลิมชัย   พาราสุข) 
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ล าดับที่ 1 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางวัลจิลีน   จันทรวโิรจน ์
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. ภาษาศาสตร์ 2533 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2529 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ปรียารัตน์ ศรึชัยวงค์, และวัลจิลีน จันทรวิโรจน์. (2559). “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
         เพ่ือการท่องเที่ยวสารถีรถม้าในจังหวัดล าปาง” การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ  
         ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4. 26 สิงหาคม 2559. หน้า 868-895. 
 6.2 บทความ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
        7.1.1  ระดับปริญญาตรี  18  ปี  

 ชื่อวิชา Reading for Comprehension 
 ชื่อวิชา Essential English Phonetics and Phonology for Communication 
 ชื่อวิชา English for Hotel 

    ชื่อวิชา Contrastive Analysis of English and Thai 
 ชื่อวิชา Seminar in English  

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  3  ปี  
 ชื่อวิชา English for Graduates 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (นางวัลจิลีน  จันทรวิโรจน์) 
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ล ำดับที่ 2 

 

  
แบบฟอร์มประวัติ 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. ช่ือ – สกุล นางกนิษฐา  ลังกาพินธุ์ 

3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ 2550 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2547 

 
6. ผลงำนทำงวิชำกำร 

6.1 งำนวิจัย 
 กนิษฐา รังกาพินธุ์, และปวันรัตน์ บัวเจริญ. (2558). “การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ 

        พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับเยาวชน” Proceedings of 2nd International  

        Conference on Language, Literature and Cultural Studies. Thailand.  

        20-21 August 2015. หน้า 59. 

6.2 บทควำม 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสำรทำงวิชำกำร 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
        7.1.1  ระดับปริญญาตรี  8  ปี  

 ชื่อวิชา English for Tourism Industry 
 ชื่อวิชา English Through Media and Technology 

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (นางกนิษฐา   รังกาพินธุ์) 
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ล าดับที่ 3 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. ช่ือ – สกุล นายเฉลิมพงค์   ท างาน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2552 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ไม่มี 
6.2 บทความ 
 Tham-ngarn, C. (2016). “Media consuming behaviors and perspectives towards  
        learning English through Facebook as a secondary teaching/learning resource  
        for University English curriculum” วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที ่11, ฉบับที ่1. สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560. 

        หน้า 248-256. 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี  
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
         7.1.1 ระดับปริญญาตรี  8  ปี  

 ชื่อวิชา Technical English 
 ชื่อวิชา English for Life Skills 
 ชื่อวิชา English for Everyday Communication 

        7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                           (นายเฉลิมพงค์    ท างาน) 
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ล ำดับที่ 4 

 

 
แบบฟอร์มประวัติ 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวณิชกุล  ค ารินทร์ 

3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2557 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 2552 

6. ผลงำนทำงวิชำกำร 
6.1 งำนวิจัย 

 ณิชกุล ค ารินทร์. (2559). “ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

        มัลติมีเดียTell Me More ส าหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ” การประชุมวิชาการ 

        วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “สู่วิจัยรับใช้สังคมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรม 

        ท้องถิ่น”. The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016),  

        1192-1201. 15-16 กันยายน 2559. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

6.2 บทควำม 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสำรทำงวิชำกำร 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
        7.1.1 ระดับปริญญาตรี  5  ปี  

 ชื่อวิชา  English for Business Communication 
 ชื่อวิชา  English Structure for Business 2 
 ชื่อวิชา  Business English Reading 
 ชื่อวิชา  Co-operative Education in Business Administration 

      7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

     (นางสาวณิชกุล  ค ารินทร์) 
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ล าดับที่ 5 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางปรียารัตน์  ศรีชัยวงค ์
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 
2554 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ 2548 
 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ปรียารัตน์  ศรีชัยวงค์, และวัลจิลีน  จันทรวิโรจน.์ (2559). “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
         เพ่ือการท่องเที่ยวสารถีรถม้าในจังหวัดล าปาง” การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ  
         ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4. 26 สิงหาคม 2559. หน้า 868-895. 
 6.2 บทความ 

ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์การสอน 
        7.1.1 ระดับปริญญาตรี  8  ปี  

 ชื่อวิชา English for International Business 
 ชื่อวิชา Sociolinguistics 

         7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                  (นางปรียารัตน์   ศรีชัยวงค์) 
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ล าดับที่ 1 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวต้องหทัย   ทองงามข า 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2545 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ต้องหทัย ทองงามข า, นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย, และขวัญกมล รักปรางค์. (2558). “Development 
         of English Language Potentiality of RMUTL First Year Students by English  
        Online Learning Tell Me More Program” รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
  1-3 กันยายน 2558. หน้า 7-15. 

6.2 บทความ 
 ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 15 ปี  
 ชื่อวิชา English for Tourism Industry 
 ชื่อวิชา English for Information Technology   

         7.1.2  ระดับปริญญาโท 5 ปี  
 ชื่อวิชา English for Graduate Student 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (นางสาวต้องหทัย   ทองงามข า) 
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ล าดับที่ 2 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางกรรณิการ์  ประทุมโทน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2540 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2532 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ศิริภรณ์ บุญประกอบ, และกรรณิการ์ ประทุมโทน. (2559). “ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพิษณุโลก 
  จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 24-26 สิงหาคม 2559. หน้า 468-469. 

6.2 บทความ 
 ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 
         7.1.1  ระดับปริญญาตรี  20  ปี  

 ชื่อวิชา English Structure 
 ชื่อวิชา English for Hotels 

        7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

     (นางกรรณิการ ์  ประทุมโทน) 
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ล าดับที่ 3 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวขวัญกมล  รักปรางค์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท University of Southern 

Queensland, Australia 
M.A. Applied Linguistics 2549 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ต้องหทัย ทองงามข า, นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย, และขวัญกมล รักปรางค์. (2558). “Development 
        of English Language Potentiality of RMUTL First Year Students by English  
        Online Learning Tell Me More Program” รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
   1-3 กันยายน 2558.หนา้ 7-15. 

6.2 บทความ 
 ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.2 ระดับปริญญาตรี  6  ปี  
 ชื่อวิชา English Vocabulary 
 ชื่อวิชา Reading for Information 
 ชื่อวิชา Pre Co-operation Education/Pre job Training  

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  3  ปี  
 ชื่อวิชา English for Graduate Student 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (นางสาวขวัญกมล   รักปรางค์) 
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ล าดับที่ 4 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวสุรีย์พร   ใหญ่สง่า 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท Sydney University, Australia 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Ed. 
อ.ม. 

TEFL 
ภาษาศาสตร์ 

2541 
2528 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2525 
 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
  สุรีย์พร  ใหญ่สง่า. (2559). “กลวิธีการแปลศัพท์ยุคใหม่ในนวนิยายอาชญากรรมจากภาษาอังกฤษเป็น 
    ภาษาไทย” ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    ราชมงคล ครั้งที่ 6 สาขาศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 22 มิถุนายน 2559. หน้า 1-9.  
  Yaisa-nga, S. (2016). “Effectiveness of 3-Phase Technology-Based Teaching  
   Methodology”. In Proceedings of the 7thRajamangala University of Technology  
   International Conference (7th RMUTIC), Rajamangala University of Technology 
   Krungthep, Thailand. August 24-26, pp. 99-100. 
 6.2 บทความ 
  ไม่มี 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.3  ระดับปริญญาตรี  10  ปี  
 ชื่อวิชา Contrastive Analysis of English and Thai 
 ชื่อวิชา Academic Writing Translation 
 ชื่อวิชา Academic Writing  

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  4  ปี  
 ชื่อวิชา English for Graduate Student 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                                                  (นางสาวสุรีย์พร   ใหญ่สง่า) 
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ล าดับที่ 5 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวนฤภร  ปาลวัฒน์วิไชย 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 2553 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ 2551 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ต้องหทัย ทองงามข า, นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย, และขวัญกมล รักปรางค์. (2558). “Development of 
   English Language Potentiality of RMUTL First Year Students by English Online 
   Learning Tell Me More Program” รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
   1-3 กันยายน 2558. หน้า 7-15.  
 Esteban, R, H. and Palawatwichai, N. (2016). “Analysis on the English Use at Workplaces  
   among Students Who Attended Internships” In Proceedings of the 7thRajamangala 
   University of Technology International Conference (7thRMUTIC), Rajamangala 
   University of Technology Krungthep, Thailand. August 24-25, pp. 105-106. 

6.2 บทความ 
 ไม่มี 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.4  ระดับปริญญาตรี 3 ปี  
 ชื่อวิชา English for Airline Business 
 ชื่อวิชา Reading for Pleasure  

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                       (นางสาวนฤภร   ปาลวัฒนว์ิไชย) 
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ล าดับที่ 1 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. ช่ือ – สกุล นางศิริลักษณ์   นรินทร์รัตน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2548 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2533 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ไม่มี 

6.2 บทความ 
 นันทา เติมสมบัติถาวร, พัชราภรณ์ หงส์สิบสอง, และศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์. (2556). “คุณสมบัติ 
  ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
  ที่สถานประกอบการต้องการ” วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  พระนคร ฉบับพิเศษ. หน้า 149–156. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
     7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

 ชื่อวิชา Essential English Phonetics and Phonology for Communication 
 ชื่อวิชา English Structure 
 ชื่อวิชา Complex English Grammar for Communication 
 ชื่อวิชา Teaching English for International Communication        

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                           (นางศิริลักษณ์   นรินทร์รัตน์) 
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ล าดับที่ 2 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางจุไรรัตน์   สวัสดิ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2552 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏล าปาง ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2544 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 จุไรรัตน์  สวัสดิ์. (2559). “การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา  
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน” 
   Proceeding of the 8thRajamangala University of Technology National  
   Conference (8th RMUTNC). 24-26 August 2016, หน้า 445-446. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี  10  ปี 

 ชื่อวิชา Seminar in English                
 ชื่อวิชา Pre- Cooperative Education/Pre Job Training 
 ชื่อวิชา English for Tourism Industries 

          7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                            (นางจุไรรัตน์   สวัสดิ์) 
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ล าดับที่ 3 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวมินตรา  ไชยชนะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2552 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 มินตรา  ไชยชนะ. (2559). “การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
   ภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้า ย่านถนนคนเดิน จังหวัดน่าน” 
    Proceeding of the 8thRajamangala University of Technology National  
   Conference (8th RMUTNC). 24-26 August 2016. หน้า 404-405.  

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี  7  ปี  

 ชื่อวิชา English for Hotel 
 ชื่อวิชา English Communication for Information Technology 
 ชื่อวิชา Contrastive Analysis of English and Thai 
 ชื่อวิชา English for Office Management  

          7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

        (นางสาวมินตรา   ไชยชนะ) 
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ล าดับที่ 4 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวขนิษฐา   สุวรรณประชา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2556 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ขนิษฐา สุวรรณประชา. (2559). “การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
   คนจังหวัดน่านในทรรศนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” Proceeding of the  
  8thRajamangala University of Technology National Conference  
  (8th RMUTNC). 24-26 August 2016. หน้า 410-411. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
         7.1.1  ระดับปริญญาตรี  3  ปี  
   ชื่อวิชา Critical and Analytical Reading  

 ชื่อวิชา Business Translation 
 ชื่อวิชา Creative Writing 
 ชื่อวิชา Paragraph Writing  

         7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

               (นางสาวขนิษฐา  สุวรรณประชา) 
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ล าดับที่ 5 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล. 
2. ช่ือ – สกุล นายกิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ 

2559 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2552 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
 ไม่มี 

6.2 บทความ 
 Tangjitnusorn, K. (2016). “The Effects of Community-Based Instruction Using  
  Hybrid Learning on English Oral Communication for Tourism Industry of  
  Undergraduate Students”. Journal of Education Naresuan University.  
  2016(18:4), pp. 14-28. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  1  ปี  

 ชื่อวิชา Independent Studies 
 ชื่อวิชา Sociolinguistics 
 ชื่อวิชา English for Airline Business 
 ชื่อวิชา Aesthetics and Personality Development 
 ชื่อวิชา Academic Presentation 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                (นายกิจจาณัฏฐ์  ตั้งจิตนุสรณ์) 

 

 




