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มคอ. 2 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คณะ    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Business English 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย):     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ช่ือยอ (ไทย):    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ):    Bachelor of Arts (Business English) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ):     B.A. (Business English) 
 
3. วิชาเอก 

 ไมมี 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 

 ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ป 

 5.2 ภาษาท่ีใช  
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเขาศึกษา  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ 2550  

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
 ไมมี   

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุม คร้ังท่ี 8 / 2553  วันท่ี 13 กรกฏาคม 2553    
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
คร้ังท่ี  12 / 2553      วันท่ี 26 สิงหาคม 2553  

    เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ                  
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปการศึกษา 2555  
 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักธุรกิจการบิน 
8.2 นักธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม 
8.3 นักส่ือสารมวลชน 
8.4 นักการศึกษา (ครู อาจารย วิทยากรอบรมพิเศษ และนักวิชาการ) 
8.5 นักแปลและลาม 
8.6 พนักงานหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 
8.7 พนักงานหนวยงานตางประเทศ และองคกรอิสระ 
8.8 พนักงานหนวยงานเอกชนอ่ืน ๆ 

 

x 
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9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ  
     หลักสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปพ.ศ. 
ท่ีจบ 

*9.1 ผศ.เจริญศรี  พ้ืนผาสุข M.S. (English) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Bemidji State University, USA 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก 

2523 
2515 

*9.2 อาจารยทัศนีพร  ประภัสสร ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยการศึกษาพระนคร 

2530 
2517 

*9.3 อาจารยเอกรัฐ  อินทรแสง ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2538 
2528 

*9.4 อาจารยเกศินี  ศรีรัตน ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
2532 

*9.5 อาจารยจุติญาณี  เพ่ิมทันจิตต ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2547 
2542 

* หมายเหตุ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

   11.1   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  นโยบายปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคการทองเท่ียวและบริการ ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ไดสงเสริมใหมีการขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความ
หลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือท้ังใน
ดานคุณภาพและความรูดานภาษาและเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรมและเกษตรเขาดวยกัน
ใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการทองเท่ียว รวมท้ังสินคาบริการที่ใชความคิด
สรางสรรคบนพื้นฐานของวฒันธรรมและภูมิปญญาไทยที่เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม รวมไป
ถึงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท้ังของรัฐและเอกชนโดยรักษาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมท่ีมีอยู
แลว ท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสราง
ข้ึน โดยเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมท้ังจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพิเศษดานการทองเท่ียวและ
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กําหนดจุดขายของแหลงทองเท่ียวของแตละภาคและกลุมจังหวดัใหมีความเหมาะสมเกือ้กูลซ่ึงกัน
และกัน อีกท้ังยังพัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียวโดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจท่ีเกีย่วของกบั
การทองเท่ียว เชน มาตรฐานธุรกิจนําเท่ียว มาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานรานจําหนายสินคาท่ี
ระลึก มาตรฐานท่ีพักและโรงแรม เปนตน รวมท้ังพัฒนามาตรฐานบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว เชน พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนําเท่ียว มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร พนักงาน
รถนําเท่ียว เปนตน และปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว ท้ังในดานความปลอดภัยของนกัทองเท่ียวและคาธรรมเนียมและคาบริการของรัฐ ยิ่งไป
กวานัน้ยังสงเสริมใหมีการพัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว โดยสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาดและกําหนดกลยุทธ
การประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนจุดขายท่ีมีความโดดเดนของไทยใหเปนศูนยกลางระดับโลก
โดยเฉพาะความพรอมของการใหบริการทางดานศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคาระหวาง
ประเทศและศูนยกลางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมท้ังสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักท่ัวโลก 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร
นั้นไดคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงดานสังคมยคุการส่ือสารไรพรมแดนและนโยบายการสงเสริมการ
ทองเท่ียวและดําเนินธุรกจิของรัฐบาลทําใหมีชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวและประกอบธุรกิจ ท้ังนี้
รวมถึงการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมสูระดับสากล ซ่ึงจําเปนจะตองใชผูท่ีมีความรู
ทางดานภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมากท่ีมีความ
เปนมืออาชีพมีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชวย
ช้ีนําและขับเคลื่อนใหการเปล่ียนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย  
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเปล่ียนแปลงของสังคม รองรับ
การแขงขันทางธุรกิจท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางภาษาอังกฤษ
ธุรกิจจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขา
กับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของภาษาอังกฤษตอ
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สังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศดานภาษาและการผลิตบัณฑิตท่ีดีและเกง 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงสู
ความเปนเลิศดานภาษาและมุงธํารงปณิธาน ในการสรางบัณฑิตท่ีดีและเกงทําใหการพัฒนา
หลักสูตรตองเนน และสงเสริมใหบัณฑิตมีความรู ความเขาใจ ความสํานึกและความภาคภูมิใจ ใน
วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ พรอมใหบริการวิชาการแกสังคมและเชิดชูภูมิปญญาของ
ทองถ่ินเพื่อความเจริญกาวหนาท่ียั่งยนืของสังคม รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มี
สวนรวมในการบริหารและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และหมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

    กลุมวิชาโทท่ีเปดใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนเลือกเรียน นอกจากนี้ยังเปดรายวิชาให
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สาขาสหวิทยาการสังคม สาขาวิชาในกลุมวิทยาการจัดการ สาขาวิชาใน
กลุมครุศาสตร และวิชาศึกษาท่ัวไป  

13.3 การบริหารจัดการ  
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ดานเนื้อหาสาระ  การจัดตารางเรียนและตารางสอบ  ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุงพัฒนาบุคคลใหมีความรูคู
คุณธรรม มีจริยธรรม เขาใจในทฤษฎีและแนวคิดทางภาษาอังกฤษธุรกิจ มีทักษะความสามารถท้ัง
ดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนใชองคความรูเพื่อพัฒนาตนและสังคมมีความสํานึกตอสังคม โดย
คงไวซ่ึงอัตลักษณของความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็ง
และดุลยภาพของทองถ่ิน 

 1.2  วัตถุประสงค 
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ  มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  โดยมีลักษณะ   
ท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
 1.2.1  เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 1.2.2  มีความรู  ความสามารถในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนําไปประยุกตใชในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายและแกไขปญหาดานการจัดการในองคกรธุรกิจและองคการภาครัฐไดเปน
อยางดี รวมท้ังศึกษาตอในระดับสูง 
 1.2.3  มีเปาหมาย  หลักการในการดําเนินชีวิต  มีพลังความมุงม่ันในการพัฒนาตน 
สวนรวม  ชุมชนและทองถ่ิน 
 1.2.4  มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
  1.2.5  มีทักษะชีวิต  คิดอยางมีเหตุผล  ใชปญญาในการแกปญหา  การเผชิญสถานการณ
และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 
 1.2.6  มีความเขาใจและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1.  ดําเนินการพัฒนา      

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจใหได
มาตรฐานไมตํ่ากวาท่ีสกอ.
กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

 

1. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 

2. รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของธุรกิจ การเปล่ียนแปลง
ของภาษา และสังคม 

3. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตองการของผูประกอบการ
ดานภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3. รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจในการใช
บัณฑิตของ
ผูประกอบการ 

4. ผูใชบัณฑิตมีความ
พึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรู 
ความสามารถใน
การทํางาน โดย
เฉล่ียในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ใหมีประสบการณจากการนาํ
ความรูทางภาษาอังกฤษธุรกจิ
ไปปฎิบัติงานจริง 

4.  สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก 

5. ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารย
ในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
 การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 ภาคการศึกษาที่ 1  มิถุนายน - กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม - กุมภาพันธ 
 2.2  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  
 2.2.1  ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
              2.2.2  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ใชระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

 ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาท่ีจะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรท่ีไมไดเรียนสายศิลป-ภาษา ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีจํานวนหนวยกิตในวิชาภาษาอังกฤษ หรือผลสอบมาตรฐานดาน
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกําหนด 

นักศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑดี เนื่องจากทักษะพ้ืนฐาน
ดานภาษาอังกฤษเปนส่ิงสําคัญในการศึกษาดานภาษาอังกฤษธุรกิจ เนื่องจากตํารา เอกสารและ
ขอสอบ ในวิชาดานภาษาอังกฤษธุรกิจจะเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 
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 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหานกัศึกษาไมผานพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจงึกําหนดใหมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษควบคูไปกับการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาปกติในภาคการศึกษาแรก หรือจัดสอบวัดความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษในทุกภาค
การศึกษา 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ช้ันปท่ี 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปท่ี 2 50 50 50 50 50 
ช้ันปท่ี 3 50 50 50 50 50 

ช้ันปท่ี 4 50 50 50 50 50 

รวม 200 200 200 200 200 

คาดวาจะจบการศึกษา 50 50 50 50 50 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
รายละเอียดรายรับ 

2553 2554 2555 2556 2557 

คาบํารุงการศึกษา 2,600,000 2,600,000 2,600,000  2,600,000 2,600,000 

คาลงทะเบียน      

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

รวมรายรับ 2,760,000 2,760,000   2,760,000  2,760,000 2,760,000 

 2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
หมวด เงิน 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบดําเนนิการ 
1. คาใชจายบุคลากร 1,680,000 1,780,800 1,887,648 2,000,907 2,120,961 



 
 
 

 

10 

ปงบประมาณ 
2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
3. ทุนการศึกษา      
4. รายจายระดบัมหาวิทยาลัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ก) 2,030,000 2,130,800 2,237,648 2,350,907 2,470,961 
  ข.งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) + (ข) 2,130,000 2,230,800 2,337,648 2,450,907 2,570,961 

จํานวนนักศึกษา * 200 200 200 200 200 

คาใชจายตอหวันักศึกษา 10,650 11,154 11,688 12,255 12,855 

 
   * หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนกัศึกษา     

                       ตลอดหลักสูตร  45,474 บาท 
 
 2.7  ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน  และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก  ค) 
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
    ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค)  และตารางเปรียบเทียบ
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2548 กับ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553 (ภาคผนวก จ) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร  
 3.1.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต  
 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
ก.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               30    หนวยกิต                                             
  1)   กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                                             9    หนวยกิต 
  2)   กลุมวิชามนษุยศาสตร                                                             6    หนวยกิต 
  3)   กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                              6    หนวยกิต 
  4)   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี                  9    หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา                                                        97    หนวยกิต 
 1)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     -   หนวยกิต 
 2)  กลุมวิชาชีพ  ไมนอยกวา                                                 97   หนวยกิต 
       2.1)  บังคับ       60   หนวยกิต 
       2.2)  เลือก   ไมนอยกวา                                                        30               หนวยกิต 
  2.3)  ประสบการณภาคสนาม                                                 7   หนวยกิต 
            ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี ้
         2.3.1)  ฝกประสบการณวิชาชีพ    
        2.3.1.1)  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ        1    หนวยกิต 
        2.3.1.2 ) การฝกประสบการณวิชาชีพ                  6   หนวยกิต                                  
    2.3.2)   สหกจิศึกษา   
        2.3.2.1)  การเตรียมสหกิจศึกษา                           1    หนวยกิต 
         2.3.2.2)  สหกจิศึกษา                                            6    หนวยกิต 
ค.   หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา                                                     6         หนวยกิต 

 กลุมวิชาโท (เปดใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนเลือกเรียน) ไมนอยกวา    30     หนวยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา  
 รหัสวิชา 
  หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร   
  รายวิชาในหลักสูตร  จะใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 - 4 ตัวเวนชองวางแลวตามดวย
ตัวเลขอารบิก 4 ตัว นําหนาช่ือวิชาทุกรายวชิา มีความหมายดังนี ้
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 - 4 ตัว เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 
  ตัวเลขลําดับท่ี 1  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 
  ตัวเลขลําดบัท่ี 2  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังรายละเอียดตอไปนี ้ 
 1) วิชาภาษาศาสตร    แทนดวยตัวเลข 1 
  2) วิชาภาษาและทักษะประยุกต  แทนดวยตัวเลข 2 
  3) วิชาวรรณคดี  แทนดวยตัวเลข 3 
  4) วิชาภาษาและวัฒนธรรม  แทนดวยตัวเลข 4 
  5) วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกจิและงานบริการ  แทนดวยตัวเลข 5 
  6) ………….   แทนดวยตัวเลข 6 
  7) ………….  แทนดวยตัวเลข 7 
  8) การฝกประสบการณภาคสนาม                แทนดวยตัวเลข 8 
  9) โครงการศึกษาเอกเทศ  ปญหาพิเศษ แทนดวยตัวเลข 9 
      ภาคนิพนธ  หัวขอพิเศษ  
      การสัมมนาและการวิจัย   
   ตัวเลขลําดับท่ี 3-4 บงบอกถึงลําดับ 
   วิชาบังคับกอน  หมายความวา  นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีบังคับกอน
จะตองผานการเรียนในรายวชิาท่ีระบุไวกอน 
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รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร      9 หนวยกิต   บังคับ   9  หนวยกิต  
GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 

2) กลุมวิชามนษุยศาสตร       6 หนวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมซํ้ากลุม 
กลุม 1 

GHUM  1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
GHUM  1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

GHUM  1103 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

GHUM  2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
GHUM  2102 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3(3-0-6) 

กลุม 2 

GHUM  2201 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0-6) 
GHUM  2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 

GHUM  2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 

GHUM  2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมซํ้ากลุม 

กลุม 1 
GSOC  1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC  1102 ทองถ่ินศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC   2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
GSOC   2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
GSOC   2103 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
GSOC   2104 โลกยุคโลกาภวิัตน 3(3-0-6) 
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กลุม 2 
GSOC  1201 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    
GSOC  1202 การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6)   

กลุม 3 
GSOC  2301 มนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ียั่งยนื   3(3-0-6)   
GSOC  2302 การทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวติ   3(3-0-6)   

 
กลุม 4 

GSOC  2401 การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล   3(3-0-6)   
GSOC  2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม   3(3-0-6)   
GSOC  2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ   3(3-0-6)   
GSOC  2404 ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6)   

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      9 หนวยกิต 
บังคับ 6 หนวยกิต 

GSCI  1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)    

GSCI  1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(3-0-6)   

เลือก 3 หนวยกิต 

GSCI  2101   วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ   3(3-0-6)   

GSCI  2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)   

GSCI  2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ   3(3-0-6)   

GSCI  2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)   

GSCI  2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย   3(3-0-6)   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา    97 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    - หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพ  ไมนอยกวา         97 หนวยกิต 
       2.1)  บังคับ      60 หนวยกิต 

ENG 1103 สัทศาสตรเพื่อการใช  3(3-0-6) 

 ENG 1216 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

ENG 1217 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 

ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 

ENG 1503 การฟงและพดูภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

ENG 1504 การฟงและพดูภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
ENG 1505 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

ENG 1506 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
ENG 2401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ

ภาษาอังกฤษ  
3(3-0-6) 

ENG 2509 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

 ENG 2510  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

ENG 2511 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 

ENG 2512 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   3(3-0-6) 

ENG 2513 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1 3(3-0-6) 

ENG 2515 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0-6) 

ENG 2517 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุารและสํานักงาน 3(3-0-6) 

ENG 3204 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 3(3-0-6) 

ENG 3510 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน  3(3-0-6) 

ENG 3519 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 3(3-0-6) 
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 2.2)  เลือก  ไมนอยกวา              30   หนวยกิต 
ENG 2514 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2 3(3-0-6) 
ENG 2516 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 3(3-0-6) 

ENG 3402 ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา 3(3-0-6) 

ENG 3405 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 1 3(3-0-6) 

ENG 3406 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 2 3(3-0-6) 
ENG 3518 ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร 3(3-0-6) 

ENG 3520 ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน 3(3-0-6) 

ENG 3521 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

 ENG 3522  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ 3(3-0-6) 

ENG 4523 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3(3-0-6) 

ENG 4524 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

ENG 4525 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนําเขาและสงออก 3(3-0-6) 

 
2.3)   ประสบการณภาคสนาม                          7   หนวยกิต 

แผนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ENG 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1(0-3-2) 

ENG 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(560) 

แผนสหกิจศึกษา 
COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2)    
COOP 4801 สหกิจศึกษา 6(560) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 

• กลุมวิชาโท    ไมนอยกวา  30  หนวยกิต  

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ีเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                         
เปนวิชาโท ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้   



 
 
 

 

17 

1)  บังคับ                                   15   หนวยกิต 

ENG 1103 สัทศาสตรเพื่อการใช  3(3-0-6) 
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
ENG 1503 การฟงและพดูภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
ENG 1505 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
ENG 2509 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

2) เลือก ไมนอยกวา                            15   หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

ENG 1506 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
ENG 2401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
ENG 2511 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
ENG 2512 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   3(3-0-6) 
ENG 2513 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1 3(3-0-6) 
ENG 2514 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2 3(3-0-6) 
ENG 2515 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
ENG 2516 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 3(3-0-6) 
ENG 2517 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุารและสํานักงาน 3(3-0-6) 
ENG 3204 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 3(3-0-6) 
ENG 3510 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน  3(3-0-6) 
ENG 3519 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 3(3-0-6) 
ENG 3522 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ 3(3-0-6) 
ENG 4523 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3(3-0-6) 
ENG 4524 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
ENG 4525 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนําเขาและสงออก 3(3-0-6) 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน (วิชาศึกษาท่ัวไป) 

3 3 0 6 

GHUM 1102 ความจริงของชีวิต (วิชาศึกษาท่ัวไป) 3 3 0 6 
GHUM 1301 การรูสารสนเทศเพ่ือชีวิตท่ียัง่ยืน 

(วิชาศึกษาท่ัวไป) 
3 3 0 6 

ENG 1216 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1  
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (วิชาชีพบังคับ) 3 3 0 6 
ENG 1503   การฟงและพดูภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

(วิชาชีพบังคับ) 
3 3 0 6 

รวม 18 18 0 36 
 ช่ัวโมง /สัปดาห = 54 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี  2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GLAN 1101   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร(วิชาศึกษาท่ัวไป) 3 3 0 6 
GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 

(วิชาศึกษาท่ัวไป) 
3 3 0 6 

GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตรี  
(วิชาศึกษาท่ัวไป) 

3 3 0 6 

ENG 1103  สัทศาสตรเพื่อการใช (วิชาชีพบังคับ) 3 3 0 6 
ENG 1217 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 

(วิชาชีพบังคับ) 
3 3 0 6 

ENG 1504 การฟงและพดูภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 1505  การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

รวม 21 21  0 42 
 ช่ัวโมง /สัปดาห = 63 
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ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GSOC 1101 ไทยศึกษา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 3 3 0 6 
GSOC 2404 ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ 

(วิชาศึกษาท่ัวไป) 
3 3 0 6 

ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (วิชาชีพบังคับ) 3 3 0 6 
ENG 1506 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  

(วิชาชีพบังคับ) 
3 3 0 6 

ENG 2507 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 2513 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1 
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 3204 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

รวม 21 21  0 42 
 ช่ัวโมง /สัปดาห = 63 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี  2 หนวยกิต  ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GSOC 2302 การทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวติ 
(วิชาศึกษาท่ัวไป) 

3 3 0 6 

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
(วิชาศึกษาท่ัวไป) 

3 3 0 6 

ENG 2511 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 2514 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2 
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

ENG 2517 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุารและ
สํานักงาน (วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 2519 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

รวม 18 18  0 36 
 ช่ัวโมง /สัปดาห = 54 
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ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย
ตนเอง 

ENG 2401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศเจาของภาษาอังกฤษ (วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 2510 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
(วิชาชีพบังคับ) 

3 3 0 6 

ENG 2516 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2  
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

ENG 3402 ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา (วิชาชีพเลือก) 3 3 0 6 
ENG 3405 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 

(วิชาชีพเลือก) 
3 3 0 6 

ENG 3519 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด (วิชาชีพบังคับ) 3 3 0 6 
XXXXXX  วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 
 ช่ัวโมง /สัปดาห = 63 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี  2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย
ตนเอง 

GSCI 1101 การคิดและตัดสินใจ (วิชาศึกษาท่ัวไป) 3 3 0 6 
ENG 2512 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  

(วิชาชีพบังคับ) 
3 3 0 6 

ENG 3210 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน (วิชาชีพบังคับ)  3 3 0 6 
ENG 3518 ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร 

(วิชาชีพเลือก) 
3 3 0 6 

ENG 3521 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

ENG 3522 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน  
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี  3 3 0 6 
รวม 21 21 0 42 

ช่ัวโมง /สัปดาห = 63 
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                  ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

ENG 3531 ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน 
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

ENG 3801 
 
 
 
COOP 3801 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(ประสบการณภาคสนาม) 

  หรือ 
  การเตรียมสหกิจศึกษา 
  (ประสบการณภาคสนาม) 

1 
 
 
 
1 

0 
 
 
 
0 

3 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
2 

ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ (วิชาชีพเลือก) 3 3 0 6 

ENG 4523 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก  
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

ENG 4524 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

ENG 4525 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนําเขาและสงออก 
(วิชาชีพเลือก) 

3 3 0 6 

รวม 16 15 3  32 

 ช่ัวโมง /สัปดาห = 50 
 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย
ตนเอง 

ENG 4801 
 
 
COOP 4801 

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  
ธุรกิจ (ประสบการณภาคสนาม) 

  หรือ 
  สหกิจศึกษา (ประสบการณภาคสนาม) 

6 
 
 
6 

0 
 
 
0 

560 
 
 

560 

0 
 
 
0 

รวม 6 0 560 0 

 ช่ัวโมง /สัปดาห = 35 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  
 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุง   พ.ศ. 2548  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553 (ภาคผนวก จ)         
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   3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. ที่จบ 
2553 2554 2555 2556 

1 
ผศ.เจริญศรี  พื้นผาสุข 
 

M.S. (English) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Bemidji State University, USA 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณโุลก 

2523 
2515 

24 24 24 24 

2 
อาจารยทัศนีพร  ประภัสสร 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยการศึกษาพระนคร 

2530 
2517 

24 24 24 24 

3 
อาจารยเอกรัฐ   อินทรแสง 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2538 
2528 

24 24 24 24 

4 
อาจารยเกศินี  ศรีรัตน 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
2532 

24 24 24 24 

5 
อาจารยจุติญาณี  เพิ่มทันจิตต 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2547 
2542 

24 24 24 24 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 
ที่จบ 2553 2554 2555 2556 

1 
ผศ.เจริญศรี  พื้นผาสุข 
 

M.S. (English) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Bemidji State University, USA 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณโุลก 

2523 
2515 

24 24 24 24 

2 
อาจารยทัศนีพร  ประภัสสร 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยการศึกษาพระนคร 

2530 
2517 

24 24 24 24 

3 
อาจารยเอกรัฐ   อินทรแสง 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2538 
2528 

24 24 24 24 

4 
อาจารยเกศินี  ศรีรัตน 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
2532 

24 24 24 24 

5 
อาจารยจุติญาณี  เพิ่มทันจิตต 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2547 
2542 

24 24 24 24 

1 
อาจารยนิตยา  สงวนงาม 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2538 
2527 

24 24 24 24 

2 
อาจารยกนษิฐ  ดีหนอ 
 

ศศ.ม.(ภาษาเพือ่การสื่อสารและ
การพฒันา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
2542 

24 24 24 24 
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3 
อาจารยวรสุดา  วัฒนวงศ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
2544 

24 24 24 24 

4 
อาจารยอารีย  บินประทาน 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2550 
2546 

24 24 24 24 

 

3.2. 3 อาจารยพิเศษ 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. ที่จบ 
2553 2554 2555 2556 

1 
อาจารยวรางคณา พวงมาลัย 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2547 
2542 

9 9 9 9 

2 
อาจารยเกวรินทร  สุขเกตุ 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2547 
2546 

9 9 9 9 

3 
อาจารยพิมพวลัชญ  สิทธิเดช ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2550 
2544 

9 9 9 9 

4 
อาจารยอรพรรณ  สุธาพันธ 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2550 
2532 

9 9 9 9 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  

 จากความตองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง   ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา   ซ่ึงจะจัดอยูในกลุมประสบการณภาคสนาม แตในทาง
ปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้  เวนแตกรณีท่ีนักศึกษามีปญหา
ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาจึงอนุญาตใหเรียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
   2)  บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชภาษาอังกฤษธุรกจิเปน
เคร่ืองมือไดอยางเหมาะสม 

    3)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
   4)  มีระเบียบวนิัย ตรงเวลา  เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการ
ได 
 5)  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
       4.2  ชวงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปการศึกษาท่ี 4 
        4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา  จํานวน  16  สัปดาห 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 ไมมี 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ดานบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเร่ือง การแตงกาย การเขาสังคม 

เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวชิาท่ี
เกี่ยวของ และในกจิกรรมปจฉิมนิเทศ กอนท่ี
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

2. ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

2.  กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนกัศึกษาตองทํางานเปน
กลุม และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํา
รายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนกัศึกษาได
สรางภาวะผูนาํและการเปนสมาชิกกลุมท่ีด ี 

3.  มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษา
หมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดาํเนนิกิจกรรม 
เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 

4. มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลาเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมใน
ช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 5. มีการใหความรูเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและธรรมาภิบาลของการเปนสมาชิกของ
สังคมท่ีดีและมีความรับผิดชอบ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1  ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
   1)  ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม  ความซ่ือสัตยสุจริต             

มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  ความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินยั 
   2)  ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรู  เกิดความตองการ                

ความสนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
   3)  มีความต้ังใจ  เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง  อดทนขยันหม่ันเพยีร  

ควบคูกับการใชสติปญญาในการแกปญหาจนประสบผลสําเร็จ 
   4)  เปนคนดี  สุภาพออนนอมถอมตน  กตัญูรูคุณ  ประหยัด  สุขุม  รูจกั

กาลเทศะและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
   5)  มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงได 
   6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมท้ัง

การแสดงออกทางการแตงกายท่ีเหมาะสม 
 2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีปลูกฝงความมีระเบียบวนิัย  เคารพใน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  เชนการเขาช้ันเรียนตรงเวลา  แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
การยกยองผูท่ีทําดีใหสาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัลตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

  2)  กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน การสอนให
ผูเรียนเกดิความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคของคนดี 

  3)  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจอยางลึกซ้ึงในคุณธรรมท่ีตองการจะปลูกฝง 

  4)  จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพ่ือเนนย้ําใหผูเรียนเขาใจ  
เขาถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ีตองการปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

 2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
  1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาช้ันตรงเวลา  สงงานตรง
เวลาและครบถวน  การรวมกิจกรรมในช้ันเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ เปนตน 
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  2)  ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยอย  สอบกลางภาคการศึกษา  
และการสอบปลายภาคการศึกษาท่ีเปนไปอยางสุจริต 
  3)  ประเมินจากการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีแสดงถึง                   
ความมีวนิัย  ความพรอมเพรียง  ความเปนนําและผูตามท่ีดี  ความเอ้ืออาทรเพ่ือน ความรักสามัคคี
และความเปนผูมีความกตัญู  สุภาพออนนอม 
 
 2.1.2  ความรู 
  2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
   1)  มีความรูความเขาใจในหลักการ  ขอเท็จจริงและความเช่ือมโยงของเร่ือง
ท่ีศึกษากบัชีวติประจําวนั 
   2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
   3)  มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 
   4)  มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
   5)  มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
  2.1.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานความรู 
    1)  จัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะยดึผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมใน
รายวิชาท่ีสอนไดอยางกลมกลืน 
    2)  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจไดอยางแทจริง 
    3)  จัดกจิกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสกับวิทยากรท่ีมีความรู
ความสามารถในศาสตรหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองการปลูกฝง ตามโอกาสอันควร              
อาจกระทําดวยการเชิญวิทยากรมาสาธิตหรือบรรยายในช้ันเรียน  หรือดวยการนําผูเรียนไปศึกษา          
ดูงาน  ณ  แหลงเรียนรูท่ีวิทยากรประจําอยู 
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  2.1.2.3   กลยุทธการประเมินดานทักษะการเรียนรูดานความรู 
    1)  ประเมินดวยการสอบยอย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 
    2)  ประเมินจากการปฏิบัติกจิกรรมตางๆ ของรายวิชาท่ีเรียนท้ังในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 
    3)  ประเมินจากช้ินงานท่ีผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนท้ังเปนกลุม
และรายบุคคล 
 
 2.1.3  ทักษะทางปญญา 
  2.1.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    1)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
    2)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
    3)  มีทักษะทางการวิเคราะห  สังเคราะห และประเมินคา 
    4)  สามารถทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา  รวมท้ังวิธีการแกไขปญหา
โดยประยุกตความรูเพื่อแกปญหาได 
    5)  สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเดน็ปญหาได 
    6)  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
    7)  พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตาม
แผนท่ีวางไวได 
 2.1.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาทักษะทางปญญา 
  1)  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเพือ่สงเสริมใหผูเรียน
คิดวิเคราะห  ใครครวญดวยเหตุผล  และมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุม  ฝกแกปญหา เปนกลุม  
จัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน 
  2)  จัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดงบทบาท
สมมุติ  ออกศึกษานอกสถานท่ี เพื่อฝกสังเกตสัมภาษณ พูดคุยกบัผูมีประสบการณแลว  สรุปเปน
สาระความรู  แนวคิด  ขอคิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 
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 2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียนต้ังแต                      
ข้ันสังเกต  ต้ังคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ 
  2)  ประเมินดวยการพูดรายงานผลการวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินคา
ในกรณีตัวอยาง  บทบาทสมมติ  บทความ  บทรอยกรอง หรือบทกวนีิพนธท่ีอานตอ หนาช้ันเรียน 
  3)  ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจ
แกปญหาอยางมีเหตุมีผล  โดยผูสอนและผูเรียนรวมกนัประเมินผลงานนั้น 
 
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 
  2.1.4.1  การเรียนรูดานความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
   2)  พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
   3)  พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  ตรงตอเวลา 
   4)  พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 
   5)  พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวท่ีดีตอ
อาจารย 
   6)   มีความสามารถปรับตัวท้ังในการทํางาน และการดํารงชีวิต 
   7)  มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มีความม่ันใจ  และมี
ความสุภาพ 
 2.1.4.2  กลยุทธการสอนท่ีสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) จัดกจิกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทาํงานเปนคู หรือ
เปนกลุม เพื่อฝกความรับผิดชอบ  ทักษะความเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีทักษะการสรางมนุษยสัมพนัธ
ปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 
  2) จัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกัน
เรียนรู เชน  ทํางานกลุม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การเลนกฬีาเปนทีม เปนตน 
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 2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
  1)  สังเกตการรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน 
  2)  สรางแบบประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  สําหรับใหผูเรียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 
 
 2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง
พัฒนา 
 2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะและการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
   2)  พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณศึีกษา 
   3) ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร  สถิติประยุกตตอ             
การแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  
   4)  พัฒนาทักษะดานการส่ือสารท้ังการฟง  การพูด  การเขียน การอานและ
ตีความ โดยจดัทําเปนรายงาน   และนําเสนอในช้ันเรียน 
   5)  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 
   6)  พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน 
  2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีสรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนดัวยการจดัประสบการณตรงใหผูเรียนไดมี
โอกาสใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพวิเตอร  พรอมกับนําเสนอดวยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
   2)  จัดกจิกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมและไดขอมูลท่ีทันสมัย  ตรงกับวตัถุประสงคท่ีตองการ 
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  2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลย ี
   1)  จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด  ความเขาใจผานส่ือ
เทคโนโลยีแบบตาง ๆ   
   2)  สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางรวมกจิกรรมการเรียนรู 
ในช้ันเรียน หรือขณะรวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 
 2.2  ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมอยางราบร่ืน และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางท่ีใชใน
การติดตอส่ือสารในระดับสากล ซ่ึงเกี่ยวของกับความสําเร็จทางธุรกิจ อาจารยท่ีสอนในแตละวิชา
ตองพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับส่ิงตอไปนี้ท้ัง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม 
จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามท่ีระบุไว 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
2) มีวินยั ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข

ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับ

บุคคลองคกรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ  
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  2.2.1.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 กําหนดใหมีวฒันธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนกัศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนัน้ตองฝกใหรูหนาท่ีของการ
เปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยก
ยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมเสียสละ 
  2.2.1.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 
  2.2.2  ความรู 

 2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนส่ิงท่ีนักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมส่ิงตอไปนี้ 

1) มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทาง
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังประยกุตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษธุรกจิ 
4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางภาษาอังกฤษอยาง

ตอเนื่อง 
5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการ

เปล่ียนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
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6) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแต
ละวิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร 

 2.2.2.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี 

และประยุกตทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ  นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรู
จากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร
พิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.2.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในดาน

ตาง ๆ คือ 
1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากโครงการ การคนควาอิสระ หรือการศึกษาเอกเทศท่ี

นําเสนอประเมินจากการนําเสนอรายงาน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในช้ันเรียนประเมินจากรายวิชา
สหกิจศึกษา 
 
  2.2.3  ทักษะทางปญญา 

 2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองได

เม่ือจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตอง
เนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวย
ตนเอง โดยเนนการใชทักษะภาษาอังกฤษในทุกดาน  นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอน
เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 
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1) คิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการ

แกไขปญหาอยางสรางสรรค  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการ  
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาในการ

ส่ือสารไดอยางเหมาะสม 
2.2.3.2   กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2) การอภิปรายกลุม และการนาํเสนอหนาช้ันเรียนการแสดงบทบาท

สมมุติ 
 2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

   ประเมินตามสภาพจริงจากผลการเรียนรู ผลงาน และการปฏิบัติของ
นักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ เปนตน 
 
  2.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

 นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนที่ไม
รูจักมากอน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยูใตบังคับ
บัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตอง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรืออาจให
นักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ นี้ 

1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน 

3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
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4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม 

5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยนือยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ได
ในระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 

 2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ี
ตองประสานงานกับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผู
มีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไป

ปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี
4) มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป มี

ภาวะผูนํา 
 2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีได 
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  2.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางาน
ท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศตอ
ปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค 

3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน 
เลือกใชรูปแบบของส่ือการนําเสนออยางเหมาะสม  

4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษา

แกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการ
วิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและ
กลุมนักศึกษา 

 2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลอง  และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชทักษะภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

 2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข                
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง  ๆ  ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลอง และสถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต
ภาษาอังกฤษธุรกิจในหลากหลายสถานการณ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
(Curriculum Mapping)  
 3.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 ดานคณุธรรม จริยธรรม 
 1)  ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม  ความซ่ือสัตยสุจริต   มีความรับผิดชอบ  
มีความสามัคคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวนิัย 
 2)  ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรู  เกิดความตองการ  ความสนใจและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู 
 3)  มีความต้ังใจ  เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง  อดทนขยันหม่ันเพยีร  ควบคูกับ
การใชสติปญญาในการแกปญหาจนประสบผลสําเร็จ 
 4)  มีความเปนคนดี  สุภาพออนนอมถอมตน  กตัญูรูคุณ  ประหยัด  สุขุม  รูจัก
กาลเทศะและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 5)  มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและสามารถ
แกไขขอขัดแยง 
 6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมท้ังการ
แสดงออกทางการแตงกายท่ีเหมาะสม 
 
 3.1.2  ดานความรู 
 1)  มีความรูความเขาใจในหลักการ  ขอเท็จจริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากับ
ชีวิตประจําวัน 
 2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกบั
ชีวิตประจําวัน 
 3)  มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคมและส่ิงแวดลอม 
 4)  มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 5)  มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 
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  3.1.3   ทักษะทางปญญาท่ีตองการพัฒนา 
 1)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
 2)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
 3)  มีทักษะทางการวิเคราะห  สังเคราะห และประเมินคา 
 4)  สามารถทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา  รวมท้ังวิธีการแกไขปญหาโดย
ประยุกตความรูเพื่อแกปญหาได 
 5)  สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเดน็ปญหาได 
 6)  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 7)  พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว
ได 
 
  3.1.4   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 

 1)  พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
 2)  พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
 3)  พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานท่ีไดรับมอบหมาย   
ตรงตอเวลา 
 4)  พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 
 5)  พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวท่ีดีตออาจารย 
 6)   มีความสามารถปรับตัวท้ังในการทํางาน และการดํารงชีวิต 
 7)  มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มีความม่ันใจ และมีความสุภาพ 
 

  3.1.5   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา 
 1)  พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 2)  พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
 3) ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร  สถิติประยุกตตอการแกไขปญหาได
อยางสรางสรรค  
 4)  พัฒนาทักษะดานการส่ือสารท้ังการฟง  การพูด  การเขียน การอานและตีความ โดย
จัดทําเปนรายงาน   และนําเสนอในช้ันเรียน 
 5)  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 6)  พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
ชีวิตประจําวัน                     

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ                               

GHUM 1101 จิตตปญญาการศึกษา                               

GHUM 1102 ความจริงของชีวิต                               

 GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู                               

GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ                               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนา 
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง 

                              

GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตรี                               

GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                               

GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                               

GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต                               

GSOC 1101 ไทยศึกษา                               

GSOC1102 ทองถิ่นศึกษา                               

GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา                               

GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคมและ 
วัฒนธรรม 

                              

GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน                               

GSOC 1201 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                               

GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย                               

GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื                                

GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ                               

GSOC 2401 การจัดการการเงินและการบญัชี 
สวนบุคคล 

                              

GSOC 2402 หลักการจัดการองคกรสมัยใหม                               

GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ                               

GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ                               

42 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ                               

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                               

GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ                               

GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 
ชีวิตประจําวัน 

                              

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ                               

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                               

GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย                                 
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3.2   มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ 
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชภาษาอังกฤษตอบุคคลองคกรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
3.2.2 ความรู 

1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนือ้หาท่ีศึกษา 
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางภาษาอังกฤษ รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไขปญหา 
3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกบัภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 
5)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อใหเล็งเหน็การเปล่ียนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
6)  สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
3.2.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคนและ ตีความ เพื่อนําไปใชอยางสรางสรรค 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นและแกปญหาได 
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษกับการประกอบวิชาชีพได

อยางเหมาะสม 
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง  ๆใน

กลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยนือยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) คิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเดน็ปญหาและความตองการ 
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
ENG 1103  สัทศาสตรเพื่อการใช              

ENG 1216  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1           

ENG 1217  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2           

ENG 1501  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1            

ENG 1502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2             

ENG 1503  การฟงและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1            

ENG 1504   การฟงและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2           

ENG 1505  การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1           

ENG 1506  การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2           
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
ENG 2401  ภมูิหลังทางสังคมและ 
                   วัฒนธรรมของประเทศ 
                   เจาของภาษาอังกฤษ 

          

ENG 2509  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1           

ENG 2510  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2           

ENG 2511  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1           

ENG  2512  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2           

ENG 2513  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1            

ENG 2514  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2           

ENG 2515  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1           

ENG 2516  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2             
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
ENG 2517  ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 
                   และสํานักงาน 

              

ENG   3204  การพูดภาษาอังกฤษในที่             
                     ชุมชน 

          

ENG 3510  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน            

ENG 3519  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด             

ENG 3402  ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา           

ENG 3405  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง 
                   วัฒนธรรม 1 

          

ENG 3406  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง   
                  วัฒนธรรม 2 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
ENG 3518  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ    
                    ภัตตาคาร 

          

ENG 3521   ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
                     ประชาสัมพันธ 

            

ENG 3522   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 
                     การบิน 

          

ENG 3531  ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร 
                    และการเงิน 

           

ENG  3902  การศึกษาเอกเทศ           

ENG 4523  ภาษาอังกฤษสําหรับ 
                    มัคคุเทศก 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
ENG 4524    ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 
                     อิเล็กทรอนิกส 

          

ENG 4525    ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
                     นําเขาและสงออก 

          

ENG 3801    การเตรียมฝกประสบการณ      
                     วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ   

          

COOP 3801  การเตรียมสหกิจศึกษา                          

ENG 4801    การฝกประสบการณวิชาชีพ 
                      ภาษาอังกฤษธุรกิจ                     

          

COOP 4801 สหกิจศึกษา           
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม         

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา  เปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังมหาวิทยาลัยและ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ   ซ่ึงผูประเมินจากภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา        
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน   มีการประเมิน
ขอสอบโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบประจําสาขาวิชา 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑติ ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเหน็ตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 



 
 
 

 

53 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส
ในระดบัความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเขาศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเกา ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดยีิ่งข้ึนดวย 

2.2.6 ความเหน็จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550  
 3.2  เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูสําหรับอาจารยใหม  ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย   
ของมหาวิทยาลัย / คณะตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 
 1.2  สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชา   การสนับสนุนดานการศึกษา
ตอ   ฝกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ    หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชา การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ   ฝกอบรม   ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ  การประชุมทางวิชาการท้ังใน
และตางประเทศ  หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 



 
 
 

 

54 

 2.1.2  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

   2.2.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม 
  2.2.2  มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  2.2.3  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
  2.2.5  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
  2.2.6  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ 
 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทําหนาท่ีกํากับดูแลและให
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยเหมาะสมกับ
บริบททางดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

 

1.จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ  

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ  5 ป 

1.หลักสูตรท่ีสามารถอางอิง
กับมาตรฐานท่ีกําหนด
โดยหนวยงานวิชาชีพ มี
ความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสมํ่าเสมอ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
2. กระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรู มี
แนวทางการเรียนท่ี
สรางท้ังความรู
ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ท่ี
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จัดแนวทางการเรียนในวชิาเรียนให
มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
มีแนวทางการเรียนหรือกจิกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษา
ความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู  เพื่อ
กระตุนใหนกัศึกษาเกดิความใฝรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมี
ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียน
ท่ีมีแนวทางใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดวยตนเอง 

3 .จํานวนและรายช่ือ
คณาจารยประจํา ประวัติ
อาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการ
พัฒนาอบรม ของอาจารย 

4. จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู 
และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 

5. ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน 
และการสนบัสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรู โดยนักศึกษา 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพมาตรฐาน 

 
 
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิ
ไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือหรือเปนผู
มีประสบการณหลายปมีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน  

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการ และหรือ เปน
ผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพดาน
ภาษาอังกฤษ หรือในดานท่ี
เกี่ยวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรให
ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของ ท้ังในและตางประเทศ 

8.มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกป และภายนอกอยางนอยทุก 4 
ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา 
อาจารย อุปกรณ เคร่ืองมือวจิัย 
งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยอาจารย
ภายในคณะฯ ทุก 2 ป 
 

7. ประเมินผลโดยคณะ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ   4 ป 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาทุกป 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 

 สาขาวิชาไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากคณะ  ท้ังงบประมาณแผนดิน และเงิน
รายได เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาจารย และพัฒนานักศึกษา  ตลอดจนสนับสนุนการเรียน 
การสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

สาขาวิชาใชทรัพยากรการเรียนการสอนท้ังหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ   เชน หองสมุด               
หองบริการคอมพิวเตอร  
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการฯ และหองสมุดสาขาวิชาภาษาตะวันตก ในการจัดซ้ือ
หนังสือ  และตําราท่ีเกี่ยวของ  เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการ
เรียนการสอน  ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น  อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมใน
การเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตลอดจนส่ืออ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปน  นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวขอ จะมีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  สําหรับใหสํานักวิทยบริการฯ และ
หองสมุดสาขาวิชาฯ จัดซ้ือหนังสือดวย 

ในสวนของมหาวิทยาลัยมีสถาบันภาษาฯ ท่ีใหบริการหองปฏิบัติการทางภาษา  นอกจากน้ี
ทางสาขาวิชาฯ ไดจัดหองเรียนรูดวยตนเอง  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษดาน
ตางๆ  และมหาวิทยาลัยไดอํานวยความสะดวกโดยจัดใหมีส่ือการสอนเพื่อใชประกอบการสอนของ
อาจารยทุกหองเรียน เชน เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายขามศีรษะ เปนตน 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของสาขาวิชาฯ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพื่อ
เขาสํานักวิทยบริการฯ และหองสมุดของสาขาฯ และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ 
ตํารา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและคณะฯ ยังมีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความ
สะดวกในการใชส่ือของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชส่ือของ
อาจารยดวย  
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3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 
 การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําสาขาวิชาประชุมรวมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน   การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
โดยจะเก็บรวบรวมท้ังหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   ตลอดจนประชุม
ปรึกษาหารือ  หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร เพื่อใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแตงต้ังอาจารยพิเศษตามคําแนะนําของคณะ โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา และประสบการณทํางานตรงจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  บุคลากรสายสนับสนุนใหมีคุณวุฒิตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 มีการอบรมใหความรูท่ีเกี่ยวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ  แกนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาได  โดยคณาจารยประจําสาขาวิชาทุกคน
จะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา  และทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงให
คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาพบได 
 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบข้ันตอนและกระบวนการในการ
พิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น 
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6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการมีงานทํา  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และ ความตองการของตลาดแรงงาน เปนประจําทุกป พรอมท้ังนําผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพ
ของบัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดในเกณฑดีตอเนื่อง  2  ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป  ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80  ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.3-
4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีผานมา 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมตํ่ากวารอยละ 80     X 

14. บัณฑิตไดงานทําไดรับเงินเดอืนเร่ิมตนไม
ตํ่ากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด     X 
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หมวดท่ี 8   การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3           
ของแตละรายวิชา  และใหผูประสานรายวิชาประเมินกลยุทธการสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน
ในคร้ังตอไป   จากนั้นใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินทักษะดังกลาวสามารถกระทําได ดังนี้  
 1.2.1  ประเมินโดยนกัศึกษาในแตละรายวิชา 
  1.2.2  ประเมินตนเองโดยอาจารยผูสอน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
 2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 
 2.2  ผูใชบัณฑิต 
 2.3  ผูทรงคุณวุฒิ 
 2.4  อาจารยผูสอน 
 2.5  กรรมการบริหารหลักสูตร 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 สาขาวิชาผานการประเมินจากหนวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
       จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต
ละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชากส็ามารถท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ไดทันทีซ่ึง
ก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนัน้ควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก  4 ป ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก   คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GLAN 1101   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                Thai for Communication 
  ศึกษากระบวนการส่ือสาร   การใชภาษาซ่ึงประกอบดวย  การใชคํา   ประโยค   

สํานวนโวหารไดอยางเหมาะสม   ฝกทักษะการฟง   การพูด การอาน และการเขียน  ดวย             
การสรุปความ   การคิดวิ เคราะห   วิจารณ    เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือส่ือสาร                
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
GLAN 1102    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
                        English  for Everyday Communication  
   ศึกษาการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน
และเขียน  ในสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอรม  การอานขอความ  
และอานส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  A study of communication in fundamental English through listening, speaking, 
reading and writing in various situations. Practice English using role-play, form-filling, simple 
passages and e-mails in order to improve communicative skills for everyday life appropriately 
and efficiently.  
 
GLAN 1103    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6) 

                  English for Academic Skills 
 ศึกษาการใชพจนานุกรม  ทักษะการเดาความหมายของคําศัพท  การอานเพื่อหา 

หัวเร่ือง  ใจความหลัก  รายละเอียดท่ีสนับสนุนใจความหลัก  การอานเพ่ือการคิดวจิารณ  และเพื่อ
สรุปความโดยใชกลยุทธในการอานและเขียนเชิงวิชาการ  รวมท้ังการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาและฝกใชทักษะทางวิชาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  A study of dictionary usage, word attack skills, topics, main ideas, and 
supporting details, critical reading and summary using academic reading and writing strategies 
including information retrieval from various kinds of sources in order to improve and apply 
academic skills appropriately and efficiently. 
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GHUM 1101   จิตตปญญาศึกษา  3(3-0-6) 
                         Contemplative Studies 
  ศึกษาศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง  ความดี  ความงาม  ซ่ึงเปน
ความสุขท่ีเกิดจากปญญา  ความตระหนักรูและความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ดวยการบมเพาะ   
ความรัก  ความเมตตา  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม  ความมีเหตุผล  โดยใชกิจกรรมการเรียนรู       
ดวยหัวใจท่ีใครครวญ  ศาสตรแหงนพลักษณซ่ึงกลาวถึงลักษณะของคนเกาแบบ  การคิดอยางเปน
ระบบ  และการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึง  พรอมกับประยุกตใชในการพัฒนาตน  
ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนและสังคม 
 
GHUM 1102   ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 
                         The Philosophy of Life 
                  ศึกษาความจริงของชีวิต   ความหมายของชีวิต  โดยนําหลักความจริงของชีวิต            
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใชใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมายของ
ชีวิต  สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสันติสุข  และแกไขปญหาไดดวยวิถีทางแหงปญญา 
ตลอดจนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความสมดุลของชีวิตภายใต
กระแสโลกาภิวัตน 
 
GHUM 1103   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    3(3-0-6)      
                         Information Technology Literacy for Learning 
 ศึกษาความหมาย    ความสําคัญของการเ รียนรูสารสนเทศ   สารสนเทศ              
และสังคมสารสนเทศ  แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ  วิเคราะหความตองการ  กลยุทธและ
กระบวนการสืบคน  และประเมินคุณคาของสารสนเทศ  ตลอดจนการอางอิงและการเขียนรายการ
บรรณานุกรมท่ีถูกตองตามมาตรฐานสากล  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ 
เพื่อเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
GHUM 2101   การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
                         Personality Development 

  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ  ภาวะผูนํา  ทักษะการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ทางดาน
รางกาย  อารมณและจิตใจ   เนนการติดตอส่ือสารกับบุคคลใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล     
การตัดสินใจ  การจูงใจ    การเขาสังคมและการอยูรวมกับผูอ่ืน  โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  
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วิเคราะหและประเมินตนเอง  รวมท้ังวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
GHUM 2102   พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development Through the    
  Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ     
เพื่อการทํางานรวมกัน  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการอยูรวมกัน           
อยางมีความสุข 
 
GHUM 2201   สุนทรียภาพทางดนตรี   3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Music 

  ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีท่ีมีตอชีวิตประจําวัน  สังคม  การเมือง  
และวัฒนธรรม  ท้ังทางตรงและทางออม   รวมท้ังวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล  โดยเนน  
การฟงและดูเพื่อใหเกิดจินตนาการและซาบซ้ึงในความงามของดนตรี  พรอมกับแสดงออก           
ในรูปแบบตางๆ 

 
GHUM 2202   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป    3(3-0-6) 

                Aesthetics of Visual Arts          
 ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ   ประเภทของงานศิลปะ   หลักการและ

องคประกอบเบ้ืองตนทางทัศนศิลป  ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล  เพื่อการพัฒนาประสาท
สัมผัสและเลือกสรรคุณคาของความงามจากทัศนศิลป  นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน              
ตามสภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและความหมายของ          
ความเปนมนุษย 
 
GHUM 2203   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Performing Arts 

   ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคล่ือนไหว  ความรู
ท่ัวไปของงานศิลปะและงานศิลปะการแสดง   ลักษณะและองคประกอบของการแสดงประเภท               
ตาง ๆ ของไทยและนานาชาติ   หลักการเคล่ือนไหวและการสรางจินตนาการดานการแสดง            
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โดยการเรียนผานประสบการณจริง   เพื่อใหเห็นคุณคาของศาสตรทางการแสดงซ่ึงเปนพื้นฐาน           
ท่ีนําไปใชพัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 

 
GHUM 2204   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

          Aesthetics of Life          
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสุนทรียศาสตร ความรูความเขาใจ  

ความซาบซ้ึงในสุนทรียศาสตรทางดนตรี  ทัศนศิลป  และศิลปะการแสดง  โดยเรียนรู                     
ผานประสบการณจริง  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจซ่ึงนําไปสูคุณคาและความหมายของ
ความเปนมนุษย 

 
GSOC 1101   ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
                        Thai Studies 
  ศึกษาสภาพท่ัวไปของประเทศไทย  เกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ท่ีต้ัง  อาณาเขต 
การแบงภูมิภาค   ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โดย
มุงเนนใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และเปน
พื้นฐานในการประยุกตใชเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางสันติสุข  
 
GSOC 1102   ทองถ่ินศึกษา   3(3-0-6) 
                        Local  Studies in Thailand 
  ศึกษาสภาพท่ัวไปและภูมิหลังของทองถ่ิน  ดานสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร   
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ศาสนา  และชาติพันธุ  โดยมุงเนนใหศึกษาความสัมพันธ
และผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน  ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของ           
การพัฒนาทองถ่ินในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเขาใจ   อันนําไปสูความรักและ            
ความภาคภมิูใจในทองถ่ิน  และนําไปประยุกตใชในการดํารงตนในสังคมไดอยางสันติสุข  
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GSOC 2101   ชุมชนกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
                        The Community and Development  
  ศึกษาลักษณะ องคประกอบและโครงสรางชุมชน วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชน
กับการพัฒนา   ทุนของชุมชนในมิติตาง ๆ  โดยศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจชุมชนท่ีมี               
ความหลากหลาย ซับซอนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อนําไปสูการเรียนรูและการปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
GSOC 2102   สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
                       Thai Society and the Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย    การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา    เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสังคมภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   อันจะนํ าไปสูการพึ่ งพาตนเอง     เพื่ อการดํ ารงชีวิตอย างสันติ สุข                          
มีความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
 
GSOC 2103   ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
                       Diversities of  Society  and Culture 
  ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของชาติ   ชาตินิยม   ทองถ่ินนิยม   ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย    การนําเสนอภาพความเปนตัวตนและการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง  
โดยวิเคราะหผานปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึน   แกไขปญหาอยางสรางสรรค  เขาใจและยอมรับ
กลุมคนท่ีแตกตาง ทางดานเพศ ชาติพันธุ กลุมคนดอยโอกาสที่ถูกกีดกันภายใตสังคมสมัยใหม           
อันนําไปสูความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
GSOC 2104   โลกยุคโลกาภวัิตน   3(3-0-6) 
                        The Globalized  World  
  ศึกษาสภาพและปญหาเศรษฐกิจ   สังคม   การ เ มือง   วัฒนธรรม   และ                       
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจท่ีมีผลกระทบตอภูมิภาค
ตาง ๆ  ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน  โดยการอภิปรายและวิเคราะห
กรณีศึกษา  เพื่อใหเกิดความรู  เขาใจ  ตระหนักและปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก              
ในกระแสโลกาภิวัตน 
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GSOC 1201   กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
                       Laws in Daily Life  
  ศึกษาท่ีมา  ความหมาย  ความสําคัญและสาระสําคัญของกฎหมาย  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของหลักนิติกรรม-สัญญา  
ละเมิด  ครอบครัว  มรดก  กฎหมายอาญา  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  โดยศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู                
ความเขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 
GSOC 1202    การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

                  Thai Politics and Government      
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  วิวัฒนาการของ
การเมืองการปกครองไทย  โครงสรางและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการปกครองไทย
สมัยใหม  ประกอบดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
รัฐธรรมนูญ  อํานาจ  อธิปไตย  ระบบพรรคการเมือง  ระบบการเลือกต้ัง  ระบบบริหารราชการไทย
ตามหลักธรรมาภิบาล  การปกครองสวนทองถ่ิน และแนวโนมของการเมืองการปกครองไทย โดย
ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักใน
ความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 
GSOC 2301   มนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ียั่งยนื   3(3-0-6) 

                  Humanity and Environmental  Sustainability   
  ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม   ความเขาใจถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม   ความรวมมือดานส่ิงแวดลอมในทุกระดับ โดยเนนการสรางความรู  ความเขาใจ 
วิเคราะหอภิปราย  ตลอดจนการประเมินสถานการณปญหาส่ิงแวดลอมผานกรณีศึกษา  เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ วิธีแกไข หลักการอนุรักษ  และ            
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  เพื่ออยูรวมกันในสังคมดวยความผาสุก 
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GSOC 2302   การทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                 Tourism for Quality of Life                

             ศึกษาความรูเบ้ืองตนและวิวัฒนาการดานการทองเที่ยว ความหมาย  ความสําคัญ  
ลักษณะพื้นฐาน และรูปแบบการทองเท่ียว   แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในทองถ่ินและแหลงทองเท่ียว
สําคัญอ่ืน ๆ   การวางแผนทองเท่ียวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตลอดจนผลกระทบและการอนุรักษ 
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยศึกษาคนควา  อภิปราย  กรณีศึกษา  เพื่อประยุกตการทองเที่ยว                
สูคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 
GSOC 2401   การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล   3(3-0-6) 
                       Financial Management and Personal Accounting 
  ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการ  การจัดการการเงินและบัญชี    
สวนบุคคล  การจัดทํางบประมาณ  แหลงเงินฝาก  แหลงเงินกู  และวิธีคิดดอกเบ้ีย   การวางแผนใช
เงินเพื่อเปนหลักประกันของชีวิต  การวางแผนภาษีและการเสียภาษีเงินได  การจัดทํางบประมาณ
รายได  หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน  ตลอดจนการจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน  เพื่อสามารถวางแผนการใชจายเงินไดอยางเหมาะสม 
 
GSOC 2402   หลักการจัดการองคการสมัยใหม   3(3-0-6) 

                  Principles of the Management in Modern Organizations    
  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม การจัดการองคการ        
การจัดการทรัพยากรขององคการ หนาท่ีในการจัดการ ประเด็นตาง ๆ  ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับแนวโนม
ดานการจัดการสมัยใหม  โดยการศึกษาคนควาและกรณีศึกษา  อันนําไปสูการปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีผลตอการจัดการองคการ 
 
 GSOC 2403   มนุษยกับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
                        Humanity and the Economy  

        ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบเศรษฐกิจ  ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับเศรษฐกิจ   ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และ
ระหวางประเทศ   ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ  ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการ  
โดยศึกษา  คนควา  อภิปราย และใชกรณีศึกษา  เพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
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GSOC 2404  ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
                 Fundamental Knowledge of Business Practices   

   ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทตาง  ๆ  และองคประกอบท่ีใชใน           
การประกอบธุรกิจ  ดานการจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหาร
สํานักงาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปญหาท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ  เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
ธุรกิจ  
 
GSCI 1101   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
                     Thinking and Decision Making 

  ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร  โดยการใชหลักตรรกะ  การใชเหตุผล  การคิดเชิงตัวเลข  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรูดวยวิธีตาง ๆ เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ  เพื่อสามารถประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
 
GSCI 1102   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(3-0-6)  
                      Information Technology for Life   
  ศึกษาหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล 
แหลงท่ีมาของสารสนเทศ  ประโยชนของอินเทอรเน็ต   ความเกี่ยวของของสารสนเทศในการใช
ชีวิตประจําวัน   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการฐานความรูและการสราง
สารสนเทศ  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  จริยธรรมและ
กฎหมายทางคอมพิวเตอร ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร   โดยเรียนรูผานการปฏิบัติการ             
ใชโปรแกรมระบบ  โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล และการส่ือสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน  
 
GSCI 2101   วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                      Science for Quality of Life  
  ศึกษาความหมายและความ สํ า คัญของวิทยาศาสตร เพื่ อ คุณภาพ ชีวิ ต 
กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  อนามัยเจริญพันธุ  
ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
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วัฒนธรรม โดยการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และใชกรณีศึกษา เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีคุณภาพ 
 
GSCI 2102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
                     Science and Technology in Daily Life   

  ศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน  เทคโนโลยีชีวภาพ   เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  เทคโนโลยีทองถ่ิน  การประยุกตใชและผลกระทบ                
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  สังคม  และโลก  โดยการศึกษาคนควา วิเคราะห 
อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อดําเนินชีวิตในประจําวันอยางรูเทาทัน ถูกตอง และปลอดภยั  
 
GSCI 2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

              Food  for the Development of Living Standards  
  ศึกษาแหลงอาหารท่ีจําเปนตอคุณภาพชีวิต   อาหารสําหรับบุคคลในวัยตาง  ๆ             

ภูมิปญญาอาหารพื้นบาน  ผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ  คุณคาของอาหารกับสุขภาพ  
หลักการเลือกบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด  อันประกอบดวย อาหารกับการชะลอความแก  อาหาร
บําบัดโรค  อาหารขจัดสารพิษ และการอานฉลากกํากับอาหาร การคิดและตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร โรคและอันตรายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักสุขอนามัย  โดยศึกษาคนควา 
อภิปราย วิเคราะห และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GSCI 2104  พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

             Plants for the Development of Living Standards 
  ศึกษาความสําคัญของพืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิท่ีเปนแหลงอาหาร เทคโนโลยี            
ท่ีเกี่ยวของกับการปลูกพืช  การใชประโยชนจากพืชเพื่อการดํารงชีวิต  รวมท้ังการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีสีเขียวแบบตาง ๆ  และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อ      
การพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยการศึกษา วิเคราะห อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสรางสุขภาพกาย
และจิตใจใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
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GSCI 2105  วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย   3(3-0-6) 
                     Sport and Health Sciences  
  ศึกษาความสําคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  การเลือกกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ  การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสม  การตรวจสอบสุขภาพ
ทางกาย  การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การปองกันและดูแลอาการบาดเจ็บ
จากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  และผลการออกกําลังกาย 
โดยเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ เพื่อใหเกิด
พัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
ENG 1103   สัทศาสตรเพื่อการใช                                            3(3-0-6) 
 Practical English Phonetics 
  ศึกษานยิามของสัทศาสตรและกฎเกณฑพืน้ฐาน   ลักษณะเฉพาะของเสียงสระ และ
เสียงพยัญชนะ  สัทอักษรและการถายเสียง   ในระดับคํา วลี และประโยค  ลักษณะของ เสียงสระ
และพยัญชนะ และสวนท่ีอยูสูงกวาเสียงสระและพยัญชนะ  รวมถึงสํารวจเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหาสําหรับนักเรียนไทย โดยใชวิธีการฝกปฏิบัติการออกเสียงท้ังในหองปฏิบัติการภาษาและ
หองเรียน  

To study the definition of phonetics and its basic principles.  Characteristics of 
vowels and consonants, phonetic symbols, and the transcription of words, phrases and sentences.  
The study of segmental and non-segmental features.  A survey of common speech sound 
difficulties in English for Thai speakers.  Practical exercises in the language laboratory are 
required. 
 
ENG 1216   รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1                                3(3-0-6) 
  Forms and Usage in English 1 
          ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีรูปแบบของประโยค       
การเรียงลําดับคํา  ความสอดคลองของประธานและกริยา กาล ตลอดจนการนําไปใช รูปและการใช
โครงสรางภาษาพดูและภาษาเขียนในบริบทส่ือสารตางๆ รวมท้ังการวิเคราะหเนื้อเร่ือง บทสนทนา 
หรือรอยแกว โดยมุงเนนเร่ืองของรูปแบบของภาษาท่ีใช  แบบฝกหัดท่ีเนนเร่ืองความแมนยําใน 
การสรางประโยค 
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       To study English grammar and structure, with attention to sentence forms, word 
order, subject-verb agreement, and tenses. The application of the forms and usage of spoken and 
written structures in a communication context. Analysis of text dialogue or prose with attention to 
the forms used. Productive exercises with attention to syntactic accuracy. 

 
ENG 1217   รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2                       3(3-0-6) 
  Forms and Usage in English 2 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 

ENG 1216 Forms and Usage in English 1 
ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน  โดยมุงเนนโครงสรางท่ี

มีความซับซอนทางภาษาท้ังภาษาพดูและภาษาเขียนในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
To study form and usage at a more advanced level. Incorporation of further general 

language study proceeding to more detailed work with texts of increasing linguistic and structural 
complexity. Integration of the language used in both spoken and written forms in more specific 
contexts. 

 
ENG 1501   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                 3(3-0-6) 
  Business English 1 

            ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาในแวดวงธุรกิจ  ต้ังแตการส่ือสารภายในหนวยงานและ
ภายนอกหนวยงาน  มีการใชรูปแบบภาษาท่ีหลากหลาย  ข้ึนอยูกับสถานการณ เชนการรับ – สง
ขอมูล  การอธิบายและนําเสนอเกี่ยวกับองคกรตาง ๆ โดยเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาเชิงธุรกิจ
ไดอยางถูกตอง 

          To study English commonly used in everyday business transactions including giving 
basic personal information, describing leisure activities, presenting a company, making polite 
requests, reserving a hotel and a flight, giving directions, inviting, telephoning, recommending 
and suggesting, welcoming visitors, exchanging date book information, etc. 
 
 
 
 



 
 
 

 

74 

 
ENG 1502   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                 3(3-0-6) 
  Business English 2 
  วิชาบังคับกอน:  ตองเรียนรายวชิา 
   ENG 1501 Business English 1 

ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายและเปรียบเทียบลักษณะสินคา การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การตําหนิและการขออภัย การใหคําแนะนํา การส่ังและจัดสงสินคา และการตอรองราคา ท่ี
ใชในแวดวงธุรกิจ เปนตน 
                 To study of English used in correspondence dealing with describing processes, 
exchanging opinions, comparing product features, predicting future events, complaints and 
apologies, giving advice, ordering and supplying goods, and negotiating prices, etc. 
 
ENG 1503  การฟงและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

        Listening and Speaking in Business English 1 
       ศึกษาการฟงและการพดูเพื่อธุรกิจและการปฏิสัมพันธทางสังคม ฝกฝนการใชคําศัพทท่ี

มีประโยชนทางวิชาชีพ ทางสังคม และการเดินทาง การฝกฝนทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร การแนะนํา 
การสนทนาในการทํางาน การวิเคราะหความจําเปน การตัดสินใจ การบรรยายประสบการณ การนัด
หมาย การศกึษา โดยการส่ือสารโตตอบหลายประเภท บทบาทสมมติ และ สถานการณสมมติ 

To study the speaking and listening in English for business and social purposes. 
Practice in using vocabulary useful in professional, social and travel situations. There is extensive 
practice of useful communicative language; making introductions, discussing work, analyzing 
needs and making choices, describing experience, making arrangements.The course includes the 
study of transcripts of spoken interaction of various types, role-plays and simulation exercises. 
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ENG 1504  การฟงและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
Listening and Speaking in Business English 2 
ศึกษาการพูดและการฟงเพื่อธุรกิจและการปฏิสังคม โดยเนนเพื่อพัฒนาทักษะการพูด

และการฟงในการปฏิสัมพันธทางสังคม การส่ือสารทางโทรศัพท การนําเสนอ การเขารวมประชุม 
การเจรจาตอรอง ผูเรียนจะไดฝกฝนความคลองแคลวและความม่ันใจในการพูดโดยมีสวนรวมใน
การอภิปราย การแสดงความคิด ความประทับใจ และความคิดเห็น 

To study the speaking and listening in English for business, concentrating on 
improving speaking and listening skills for socializing, telephoning, presenting, attending 
meetings, and negotiating. Students will develop fluency and confidence in speaking by means of 
extensive practice becoming involved in extensive discussion expressing their own ideas, 
impressions and opinions. 

 
ENG 1505   การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                 3(3-0-6) 
  Reading in Business English 1 
            ศึกษาการประกอบโครงสรางประโยคและการตีความอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงคของบริบททางธุรกิจ ผูเรียนไดฝกทักษะดานการสรุปความและประมวลบทความท่ี
เลือกศึกษา รวมท้ังรวมอภิปรายในหัวขอท่ีกําหนด 
  To study the developing advanced proficiency in interpreting the organization and 
objectives of various business texts. Students are to be trained to develop skills in summarizing 
and making short synopses of selected materials. Discussions of given topics are also assigned to 
students.  
 
ENG 1506   การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                            3(3-0-6) 

       Reading in business English 2 
      วิชาบังคับกอน: ตองเรียนรายวชิา 
  ENG 2504 Reading in business English 1 

 ศึกษาเพิ่มเติมจากท่ีไดศึกษาในรายวิชา การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (ENG 2504) 
เกี่ยวกับการประกอบโครงสรางประโยคและการตีความอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของ
บริบททางธุรกิจ ผูเรียนไดฝกทักษะดานการสรุปความและประมวลบทความท่ีเลือกศึกษา      ท้ัง



 
 
 

 

76 

บทความเกีย่วกับงานวจิัยทางดานธุรกิจ เอกสารประกอบการสัมมนา และวารสารทางธุรกิจ และ
รวมอภิปรายในหัวขอท่ีกําหนด 
 To study the developing more advanced proficiency in interpreting the organization 
and objectives of various business texts. Students are to be trained to develop skills in 
summarizing and making short synopses of selected materials. The study of research articles in 
the business field, conference handouts, and business periodicals is also included. Discussions of 
given topics are also assigned to students.  
 
ENG 2401   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

       Sociological and Cultural Background of English-Speaking Countries  
ศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา การเมือง การศึกษา คานิยมทางสังคม ศิลปะและ
วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพปจจบัุนของประเทศเหลานั้น 

       To study the sociological and cultural backgrounds of English-speaking countries. 
Topics include geography, history, religion, politics, education, cultural values, arts and way of 
life.  Current trends and issues in these countries will also be explored. 
 
ENG 2509  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 

        Business English Writing 1 
         ศึกษาดานการเขียนทางธุรกจิเบ้ืองตนในระดับประโยคและยอหนา มุงเนนการศึกษา
โตตอบทางจดหมายท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน เอกสารสงทางโทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส รายงาน และจดหมายประเภทตาง ๆ อาทิเชน จดหมายสอบถามขอมูลสินคา 
จดหมายตอบกลับการสอบถามขอมูลสินคา และใบเสนอราคา ใบส่ังซ้ือสินคา จดหมายรองเรียน 
เปนตน 

     To study the effective basic business English writing, including the sentence and 
paragraph, with emphasis on writing both internal and external correspondence e.g. faxes, e-
mails, reports and different types of business letters such as enquiries, replies and quotations, 
ordering, complaints etc. 
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ENG 2510  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3-0-6)
   Business English Writing 2 
 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทางธุรกิจในระดับท่ีสูงข้ึน รวมถึง บริบท วัตถุประสงค 
โครงสราง รูปแบบ กลวิธีการเขียนขอความทางธุรกิจ และการเขียนรายงานสรุปหรือวิเคราะห
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

 To study the professional workplace writing including context, purpose, audience, 
style, organization, format, and strategies for persuasion when writing typical workplace 
messages. A formal report that incorporates data analysis and support for conclusions or 
recommendations is required. 

 
ENG 2511  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                3(3-0-6) 
  Translating in Business English 1 

   ศึกษาเกี่ยวกับการแปลเนื้อความธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษท้ังส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยเนนขอมูลสนับสนุนการขาย 
ขอมูลเกี่ยวของทางธุรกิจและจดหมายธุรกจิประเภทตาง ๆ 

To study the translation of English business texts into Thai and from Thai into 
English. Texts include printed and online promotional materials as well as various types of 
business correspondence and transactions. 
 
ENG 2512   การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                3(3-0-6) 
  Translating in Business English 2 
  วิชาบังคับกอน:  ตองเรียนรายวชิา 
  ENG 3505 Translating in Business English 1 
  ศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาการแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  ท้ังจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ จากส่ือส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนตามสภาพจริง 
โดยเนนการแปลทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการคา กฏหมายและเอกสารราชการ 
  To study English-Thai and Thai-English translation of authentic materials drawn 
from different professions. It aims at translating various types of official business related matters 
in commercial, legal and government contexts etc. 
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ENG 2513   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1                                                                   3(3-0-6) 
       English for Tourism 1 

       ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพทและถอยคําภาษาอังกฤษท่ีเกีย่วของกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
โดยเนนเนื้อหาความรูเกีย่วกบัสถานท่ีและวัฒนธรรมภายในประเทศและตางประเทศ 
       To study English for the tourism industry, nationwide and within their own 
communities as well as internationally, with an emphasis on the use of vocabulary and 
expressions needed in the tourism industry.    
 
ENG 2515   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1           3(3-0-6) 

       English for Hotel 1 
   ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรู ความเขาใจในขอมูลดานการโรงแรมเบ้ืองตน

ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสารและใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เชน แผนกตอนรับ 
แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม แผนกภัตตาคาร และแผนกแมบาน นอกจากนีย้ังมีการแสดงบทบาท
สมมติในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวางพนักงานและแขกท่ีมาพักท่ีโรงแรมในแผนก
ตาง ๆ 

 To study the general vocabulary and expressions required in the hotel business such 
as front office, food and beverages, restaurant and housekeeping.  Practice in communication with 
hotel guests and  English-speaking colleagues members in real-life situations. 

 
ENG 2517   ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุารและสํานักงาน                                              3(3-0-6) 

      English for Secretary and Office Management 
 ศึกษาและฝกภาษาพดูและภาษาเขียนท่ีใชในงานเลขานุการและงานสํานักงานท่ัวไป 
รวมท้ังฝกทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการเขียน 

 To study and practice with texts representing both spoken and written language 
related to general office work. The course is ‘multi-skill’ and emphasizes, in particular, 
comprehension in reporting, both orally and in writing. 
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ENG 3204   การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน                           3(3-0-6) 
   Public Speaking in English 
 ศึกษาบทพดู การสงสาร ลักษณะของวาทการ การเรียบเรียงและการพัฒนาเนื้อความ 
โครงสรางทางไวยากรณ การเปรียบเทียบเปรียบเปรย การใชเสียง จังหวะ การหยดุเวนวรรค รวมถึง
การฝกเขียนบทพูด การฝกพดูในช้ันเรียนและการโตวาที 

       To study the scripts of discourses, and how the message is presented.  Discourse 
features, including organization of content and its development: syntactic features, metaphor, 
voice projection, tempo, pitch variation, use of pause, etc.  Writing of scripts for given situations, 
and the presentation of these in speeches and debates. 
 
ENG 3510   ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน                                                                             3(3-0-6) 
   Mass Media English 

ศึกษาเกี่ยวกับส่ือมวลชนไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับโฆษณา กําหนดการ
เดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร เปนตน  โดยการเนนลักษณะโครงสรางภาษาและ
คําศัพท ภาษาท่ีใชในหัวขอขาว ภาษาโฆษณาประชาสัมพันธ บทความ จดหมายขาว โฆษณาเชิง
ธุรกิจและโฆษณายอย บทพูดในวิทยุ และโทรทัศน เพื่อการตีความหมายและอภิปรายความหมาย 

To study the principle print media such as newspapers and magazines, brochures, 
itineraries, advertisements in newspapers and magazines. Particular attention to syntactic and 
lexical features, using headlines, promotional literature, articles, newsletters, commercial 
advertisements, and classified advertisements as well as the study of transcripts of taped radio and 
television items for interpretative reading and discussion.  
 
ENG 3519   ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด                                                                             3(3-0-6) 

       English for Marketing 
        ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา หลักการทั่วไปทางการตลาดและวิธีปฏิบัติ หัวขอท่ีศึกษา 
ไดแก การตลาด สวนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด) 
การตลาดระดับนานาชาติ และเหตุการณปจจุบันทางการตลาด  

   To study the basic marketing terminology and expressions, key concepts in the area 
of marketing. Topics include marketing,  marketing mix (products, price, place and promotion), 
international marketing and current issues in the area of marketing. 
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กลุมวิชาชีพเลือก 
ENG 2514  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2                   3(3-0-6) 

English for Tourism 2 
                     วิชาบังคับกอน:  ตองเรียนรายวิชา 
 ENG 2513 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 1 
 ศึกษาตอเนื่องจากภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 1 เกี่ยวกับคําศัพทและถอยคําใน
ภาษาอังกฤษท่ีใชในสถานการณท่ีหลากหลายในอุตสาหกรรมทองเท่ียว เชน ท่ีพัก ตารางเวลาการ
ทองเท่ียว การอธิบายสถานท่ีทองเท่ียว 
 To study the language skills along with vocabulary and expressions used in different 
aspects of tourism, e.g. reserving accommodation, creating itinerary schedules  and giving 
information about tourist attractions.  
 
ENG 2516   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2                           3(3-0-6) 

       English for Hotel 2 
       วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 
 ENG 2519 English for Hotel 1 

        ศึกษาตอเนื่องจากภาษาอังกฤษเพ่ือการโรมแรม 1 เกี่ยวกับคําศัพทและถอยคํา
ภาษาอังกฤษท่ีใชในการส่ือสารในสถานการณตางๆ เชน การจองท่ีพัก การจองต๋ัว การลงทะเบียน
เขาและออกจากท่ีพัก การรับคําส่ัง การรับเร่ืองรองทุกข และการออกใบเสร็จ เปนตน  
 To study the language skills along with vocabulary and expressions used in various 
hotel situations, e.g. making room and ticket reservations, checking in / out, taking orders, dealing 
with complaints and issuing bills. 
 
ENG 3402   ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา                                         3(3-0-6) 

English for Thai Studies           
 ศึกษาการใชภาษาอังกฤษในการอาน ศึกษาคนควา และการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับไทยศึกษา เชน วัฒนธรรมไทย ภูมิศาสตร ประวติัศาสตร ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษาและ
วรรณกรรม จารีตประเพณ ีคานิยม ความเชื่อ และวิถีชีวติ โดยใชการจดบันทึก การรายงาน การวิจยั
และการแปล 
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To study the use of English in reading, studying and presenting information in the 
areas related to Thai studies: Thai culture, geography, history, religion, arts, music, language and 
literature, customs and traditions, values and beliefs, ways of life etc. Note-taking, reporting, 
research and translation are included. 
 
ENG 3405  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 1  3(3-0-6) 
  English for Cultural Communication 1 
         การศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารและใหขอมูลเบ้ืองตนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงัมีการแสดงบทบาทสมมุติในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 
 This course focuses on using English in cultural communication. The topic range to 
be studied includes the uses of language  for communication as well as for basic information 
about Thailand and related vocabulary.  
 
ENG 3406  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 2  3(3-0-6) 
  English for Cultural Communication 2 
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
  ENG 3405  English for Cultural Communication 1 
       การศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในการใหขอมูลและคําศัพทในเนื้อหาท่ีเพิ่มข้ึนและหลากหลายนอกเหนือจากเน้ือหาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 1 ตลอดจนการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณตางๆ 
  This course focuses on a further study of language skills including vocabulary and 
expressions. The topic ranges and information are presented in English in the area of Thai culture 
including customs, history, architecture, religion, etc. 
 
ENG 3518  ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร 3(3-0-6) 

English for Restaurant 
     ศึกษาหลักการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนส่ือในการส่ือสารของภาษาอังกฤษ
สําหรับภัตตาคาร  โดยมุงเนนพัฒนาทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน    ท่ีเกี่ยวกับ
สวนบริการในภัตตาคาร ศึกษาคําศัพทท่ีเกีย่วกับสวนผลิต และสวนบริการในภาษา อังกฤษสําหรับ
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ภัตตาคาร ศึกษาคําศัพทเฉพาะ และบทสนทนาข้ันพืน้ฐานเพ่ือใชในการส่ือสาร เขาใจความหมาย
หลักการนําไปใชถูกตอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 

To study English expressions and lexical items related to the restaurant business, and 
to food and beverages for communication with restaurant guests. Real-life situations, in which 
employees are likely to come into contact with customers, such as explaining menus, reserving 
tables, dealing with complaints. The study of purely linguistic features, i.e. dealing with visitors 
who are dissatisfied, or otherwise concerned is also included. 

 
ENG 3520   ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน 3(3-0-6) 
 English for Banking and Finance 
 คําศัพท สํานวนภาษา หลักการสําคัญและวิธีปฏิบัติท่ีใชในดานการธนาคารและ
การเงิน โดยเนนทักษะการพูดและการอาน หวัขอท่ีศึกษาไดแก ประเภทของธนาคาร บริการของ
ธนาคาร บริการธนาคารผานระบบอินเตอรเนต คําศัพทเกี่ยวกับเงิน การแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ หนี้และเครดิต และการลงทุน (หุน พนัธบัตร ฯลฯ)  
 To study the terminology and expressions, key concepts and practices in the area of 
banking and finance with practice in both speaking and reading skills. Topics include types of 
bank, banking services, internet banking, terms for money, foreign exchange, loans and credit, 
and investments (stocks, bonds, etc.) 
 
ENG 3521   ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ                                                              3(3-0-6) 

       English for Public Relations 
 ศึกษาหลักการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนส่ือในการส่ือสารของภาษาอังกฤษ
สําหรับประชาสัมพันธโดยมุงเนนพัฒนาทักษะในการฟง การพูด การอาน และ        การเขียนท่ี
เกี่ยวกับประชาสัมพันธ  ศึกษาคําศัพทเฉพาะ และการเขียนข้ันพืน้ฐานเพ่ือใชในการสื่อสาร เขาใจ
ความหมายหลักการนําไปใชใหถูกตอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 

To study English used in presenting products or services to the public: press release 
materials, promotional materials, and the various ways each of these text types presents its 
message. The course involves integrated skill exercises in lexical selection, reading and preparing 
samples of written texts, and the special study of features in headings, headlines, slogans and set 
phrases. 
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ENG 3522  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
English for Airline Business 
ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของธุรกิจการบินซ่ึงรวมไปถึงการเรียนรูข้ันตอนของการดําเนินการ

เกี่ยวกับธุรกิจการบินต้ังแตเเรกเร่ิม จนกระท่ังผูโดยสารขึ้นเคร่ือง โดยเนนใหผูเรียนเปนนักบริการ
ในสายการบินท้ังบนเคร่ืองและภาคพื้น รวมไปถึงการเรียนรูในฐานะท่ีตนเองเปนผูโดยสารดวย  

To study the terminology and useful phrases required in the airline business, 
including the processes from reserving a flight until boarding. Emphasis on the language used by  
survice-minded staff both on board and ground, and by passengers. 
 
ENG 3902   การศึกษาเอกเทศ                                                          3(3-0-6) 

    Independent Studies 
       ศึกษาโดยใชการเรียนการสอนเปนพืน้ฐาน รวมกับการศึกษาดวยตนเอง   การเรียนรู
รวมกันภายในหองเรียนรวมถึงการฝกฝนทักษะในการทําวิจัยพื้นฐาน ไดแก หลักเกณฑของการ
เลือกสรรหัวขอ  การวางแผนเพ่ือทําโครงการ  การเลือกเฟนขอมูลจากตํารา  ส่ิงพิมพ  นิตยสาร 
หนังสือพิมพ และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ขอมูลจากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม  และการสัมมนา
เกี่ยวกับกระบวนการวิจยั  การนําเสนอ และแสดงผลงานของผูเรียน 

     Classroom-based and non-classroom based individual study.  The classroom-based 
period includes the practice of basic research skills: criteria for selection of a topic; draft plans for 
the projects; extraction of information from textbooks, journals, magazines, newspapers and the 
internet; information from interviews and questionnaires; and   a classroom seminar on research 
processes. The presentation and display of the student’s own research project are mandatory. 

 
ENG 4523  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก  3(3-0-6) 

English for Tourist Guides 
     ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา หลักการทั่วไปสําหรับมัคคุเทศก  โดยใชเนื้อหาท่ีเกีย่วของ
กับการทองเท่ียวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  

To study the terminology, expressions and, key concepts in the tourist guide situation 
by using related to tourism topics in the northern region of Thailand. 
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ENG 4524  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
English for Electronic Business 
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษในการดําเนนิธุรกิจอิเล็กทรอนกิสในสถานการณตางๆ  

ผูเรียนไดฝกการใชศัพทเฉพาะ รูปแบบ และโครงสรางทางภาษาอังกฤษท่ีใชในการดําเนนิธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส 
 To study the use of English in online business in various situations. The students are 
to be trained to use technical terms and structures commonly and appropriately used in different 
online business settings and organization patterns. 
 
ENG 4525  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนําเขาและสงออก  3(3-0-6) 
 English for Import and Export Business  
            ศึกษาศัพทเทคนิค โครงสราง สํานวน และเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ีใชกันเปนปกติในการ
นาํเขาและสงออกสินคา การขนสง การตลาดระหวางประเทศ ข้ันตอนการนําเขา / สงออก     โดยมี
การฝกปฏิบัติ ท้ังการฟง พูด อาน และเขียน 
 To study the technical terms, structures, expressions and related documents 
commonly used in import and export shipping, international marketing, and import / export 
procedures.    
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ประสบการณภาคสนาม 
ENG 3801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีภาษาอังกฤษธุรกิจ 1(0-3-2) 
 Preparation for Professional Experience in Business English 
 การฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองในสถานประกอบการของรัฐหรือของ
เอกชนท้ังในประเทศหรือตางประเทศท่ีมีการใชภาษาอังกฤษท้ังพูดและเขียนในการติดตอกับผูท่ีพดู
ภาษาไทยไมได 
 A simulated practice in using English in either the government or the private sector 
where English is used whether in a written or spoken form when communicating with non-Thai 
speakers. 
 
COOP 3801  การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
          Cooperative Education Preparation 
          หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและระเบียบขอบังคับท่ี
เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เพื่อนาํไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน 
การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร  
มนุษยสัมพนัธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงานในสถานประกอบการ  การ
เสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  แนวทางการจัดทําโครงการ  การรายงานผล
ปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอผลงานโครงการ 
 
 ENG 4801  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(560) 
 Field  Experience in Business  English  
                    วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 
  ENG 3801  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 การฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงในสถานประกอบการของรัฐหรือของ
เอกชนท้ังในประเทศหรือตางประเทศท่ีมีการใชภาษาอังกฤษท้ังพูดและเขียนในการติดตอกับผูท่ีพดู
ภาษาไทยไมได 
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 An actual practice in using English in either the government or the private sector 
where English is used whether in a written or spoken form when communicating with non-Thai 
speakers. 
 
COOP 4801   สหกิจศึกษา 6(560) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 
  COOP 3801  การเตรียมสหกิจศึกษา     
 การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใช
บัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 560 ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทําโครงการ  การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงการ  และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของ
พนักงานพี่เล้ียง  อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิเทศเพื่อใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและ
คุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  เพื่อให
เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือ
สําเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร  

 
1.   ผูชวยศาสตราจารยเจริญศรี  พื้นผาสุข 

1.1 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8 
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

M.S. (English) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Bemidji State University, USA 
วิทยาลัยวชิาการศึกษาพิษณุโลก 

2523 
2515 

 
1.3 ผลงานทางวิชาการ 

                 1.3.1 ผลงานวิจัย 
การประยุตพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินงาน

หัตถกรรม สาขาศิลปะประดิษฐของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2552 
    1.3.2 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

1.3.2.1 ผลงานตํารา 
1) Reading Newspaper 
2) Reading in English for General Purposes 
3) English in Mass Media 1 
4) English in Mass Media 
5) Reading Business English 1 

              1.3.2.2 ตํารารวม 
1) Reading for Communication and Study Skills 

   1.3.3 ประสบการณการทํางาน 
                        1.3.3.1  หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ 

1.3.3.2  ประธานโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ 
1.3.3.3  ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1.3.3.4  กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาตะวนัตก 
1.3.3.5  รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
1.3.3.6  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 
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1.3.3.7  รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
1.3.3.8  วิทยากรโครงการพัฒนาครูประจําการใหไดคุณวฒิุปริญญาตรีทาง

การศึกษาของสํานักพัฒนาการฝกหัดครู 
1.3.3.9  วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษใหแกครูในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
1.3.3.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ผลงานทางวิชาการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีวทิยาฐานะชํานาญการพิเศษ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ 

1.3.3.11 อบรมวิธีสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปรและออสเตรเลีย 
1.3.3.12 อบรมการทองเท่ียวและการโรงแรม อังกฤษธุรกิจ และหนงัสือพิมพ 
1.3.3.13 อ.กค.วิสามัญเฉพาะกิจ ตรวจและประเมินความชํานาญการและผลงาน

ทางวิชาการ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษของผูสอนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน จังหวัดเชียงใหม  
2547 

1.3.3.14 วิทยากรโครงการพัฒนาครูประจําการใหไดคุณวฒิุปริญญาตรีทาง
การศึกษาของสํานัก พัฒนาการฝกหัดครู 

1.3.3.15 วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษใหแกครูประถมและมัธยม พ.ศ. 2518-2533 
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2.  อาจารยทัศนีพร  ประภัสสร 
2.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ระดับ 7 
2.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 

2530 
2516 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 
      2.3.1 ผลงานวิจัย  
               2.3.1.1 หัวหนาโครงการวิจัย 

              1) การประเมินโครงการประสานพลังแผนดินตอตานยาเสพติดของ
จังหวดัเชียงใหม  2547 

        2) การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 2548  
3) การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินแบบมีสวนรวม ต.บานแหวน อ.หางดง จ.

เชียงใหม 2549 
4) การเผยแพรหลักสูตรทองถ่ินแบบมีสวนรวม ต.บานแหวน อ.หางดง จ.

เชียงใหม 2550 
5) การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดวยการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน ต.บาน

ลวงเหนือ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม 2550 
6) การจัดการความรูการออกแบบผลิตภณัฑและธุรกิจชุมชน ต.บานลวง

เหนือ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม 2551 
7) การประยุกตพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อสืบทอดภูมิปญญา

ทองถ่ินงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองรักและเคร่ืองเขินของจังหวดัเชียงใหม 2552 
      2.3.1.2 งานวิจัยรวม 

1) ขอมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนและการใชภาษาตางประเทศใน
ภาคเหนือ 2546 

2) การสํารวจสภาพการใชประโยชนท่ีดนิ สปก. จ.เชียงใหม 2548 
3) การประเมินโครงการพลังงานชุมชน จ. เชียงใหม 2550 
4)  การวิเคราะหการออกแบบผลิตภัณฑและ ศักยภาพธุรกิจชุมชน  
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อ.หางดง จ.เชียงใหม  2550 
       2.3.2 ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
   ไมมี 

        2.3.3 ประสบการณการทํางาน 
  2.3.3.1 อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  2.3.3.2 เลขานุการและเหรัญญิก สมาคมครูผูสอน  ภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย

ภาคเหนือ  (Thai / TESOL) 
  2.3.3.3 Chapter Coordinator องคกร AFS แหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
  2.3.3.4 หัวหนาสํานักวจิัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
  2.3.3.5 ประธานสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย ภาคเหนือ (Thai 

/ TESOL) 
 2.3.3.6 หัวหนาสํานักงานวเิทศสัมพันธ สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
  2.3.3.7 กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
  2.3.3.8 รองผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  2.3.3.9 รองคณบดี คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม 
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3.    อาจารยเอกรัฐ  อินทรแสง 
3.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  ระดบั 7 
3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2538 
2528 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 
      3.1.1 ผลงานวิจัย  
  ไมมี 
      3.1.2 ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไมมี 

       3.1.3 ประสบการณการทํางาน 
  3.1.3.1 กรรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2553 
  3.1.3.2 หัวหนาศูนยภาษา สถาบันราชภัฏ เชียงใหม พ.ศ. 2546 

     3.1.3.3 กรรมการหนวยวิเทศสัมพันธ สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
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4. อาจารยเกศินี  ศรีรัตน 
4.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ระดับ 4 
4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
2532 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 
      4.3.1 ผลงานวิจัย  

  4.3.1.1 โครงการวิจัยเร่ือง บทบาทของผาปกตอวิถีชีวิตชนเผามง บานหนองหอย   
ต.แมริม อ.แมริม  จ.เชียงใหม 
                   4.3.2 ตํารา  หนงัสือ  บทความทางวิชาการ 

 4.3.2.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ENG 0101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในชีวิตประจําวัน 
                   4.3.3 ประสบการณการทํางาน 

4.3.3.1 กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
4.3.3.2 หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.3.3.3 หัวหนาสาขาวิชาภาษาตะวันตก 
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5. อาจารยจุตญิาณี  เพิ่มทันจิตต 
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ระดับ 4 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

2547 
2542 

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 
      5.3.1 ผลงานวิจัย  

  ไมมี 
     5.3.2 ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
 ไมมี 
     5.3.3 ประสบการณการทํางาน 

5.3.3.1 พนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 
5.3.3.2 กรรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2553 
5.3.3.3 ผูประสานรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
5.3.3.4 ผูประสานและผูดูแลเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษและ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ นักศึกษาช้ันปท่ี 4 
5.3.3.5 รองเลขาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ 
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ภาคผนวก ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------------------- 
 เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการรับรอง 
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) (๗)  และมาตรา ๕๗  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
๓/๒๕๕๐  วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   
พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 ขอ  ๔ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวหรือ   
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนีใ้หใชขอบังคับนี้แทน  
 ขอ  ๕ ในขอบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภาวิชาการ”     หมายความวา   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีนักศึกษาสังกัด 
  “คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะกรรมการประจํา      
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง  ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  
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  “คณบดี”       หมายความวา    คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีนักศึกษาสังกัด 
  “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวา  สํานักสงเสริมวิชาการ      
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “หัวหนาภาควชิา”   หมายความวา   หัวหนาภาควชิาของคณะหรือวิทยาลัย      
ท่ีนักศึกษาสังกัด  
 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา   หั วหน า ส าข า วิ ช า ขอ งคณะห รื อ         
วิทยาลัยท่ีนักศึกษาสังกัด 
 “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา   อ า จ า ร ย ท่ี ไ ด รั บ ก า ร แต ง ต้ั ง โ ด ย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาท่ีควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ      
ดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
  “อาจารยผูสอน”       หมายความวา   อาจารยท่ีคณะหรือวิทยาลัยมอบหมาย     
ใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษา”    หมายความวา   นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจ
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
      “นักศึกษาภาคพิเศษ”   หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจําเปนมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
 ขอ  ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   ใหมีอํานาจในการออกคําส่ัง              
และประกาศเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกิด
ปญหาจากการใชขอบังคับนี้   
 

หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ขอ  ๗  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรท่ีมี
คุณคาในระดับสูง  ท้ังดานคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิต                      



 
 
 

 

98 

ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี  เพื่อ
พัฒนาองคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ  และสังคมแหงภูมิปญญา  ท้ังนี้
คงไวซ่ึงความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
แหงสังคมทองถ่ิน  และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
 ขอ  ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน               
๒  ภาคการศึกษาปกติ  ใน ๑  ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิต            
ในสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
   นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา  สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน  ๓   ภาคการศึกษา  ประกอบดวย  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอน   
 การกําหนดและการปรับเปล่ียนวันเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง  แลวแตกรณี 
 กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอ่ืนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น  รวมท้ังรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน  หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  หรือท้ังระบบในช้ันเรียนและ
นอกช้ันเรียน     ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แตตองสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นและเสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  
 ขอ  ๙  การคิดหนวยกิต 
   ๙.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  
ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ช่ัวโมง     
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๓  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ช่ัวโมง            
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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   ๙.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  ท่ีใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ไมนอยกวา  ๔๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ              
๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ขอ  ๑๐ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
 ๑๐.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปนหมวดวิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู     
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
  การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชา             
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  กลุมวิชา
มนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
สัดสวนท่ีเหมาะสม โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ท้ังนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับ
รายวิชาท่ีศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 ๑๐.๒  หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ             
มีทักษะ ร ูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน  สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้ 
 ๑๐.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
 ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 
  ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต  
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 กลุมวิชาเฉพาะดานท่ีจัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จํานวนหนวยกิตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต 
 ๑๐.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนทุกหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 
  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑   ๑๐.๒ และ ๑๐.๓             
ใหสูงกวาท่ีกําหนดไวได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร  เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาท่ีมีความรูท่ีสามารถวัดมาตรฐานได             
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๑  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา 

๑๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

๑๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาตรี  และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ        
โดยครบถวน  และใหระบุคําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร 

๑๑.๓  หลักสูตรปริญญาตรี(๕ ป)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต  
 ขอ  ๑๒  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา  ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่า
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยอยาง
นอย    ๒ คน ท้ังนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไมได 
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กรณีไมสามารถดําเนินการตามวรรคหน่ึงได มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙          
เร่ือง กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘    กําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให
อาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได
อีก ๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว 

 
หมวด ๒ 

การรับเขาเปนนักศึกษา 
 
 ขอ ๑๓  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๓.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๑๓.๓  คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   ขอ  ๑๔  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
     ๑๔.๑ ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพการเปนนักศึกษาเม่ือมหาวิทยาลัยได
ข้ึนทะเบียนผูนั้นเปนนักศึกษาแลว 
     ๑๔.๒ การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 
 ขอ  ๑๕  การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๑ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา          
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
  ๑๕.๓   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาภาคปกติจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมตํ่ากวา  ๙  หนวยกิต  แตไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมตํ่ากวา ๙ หนวยกิต  แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  สวนการศึกษาภาคฤดูรอน  
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีท่ีแผนการเรียนของสาขาวิชานั้นไดกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืน  ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนท่ีกําหนดไว  หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย   
ท่ีจะสําเร็จการศึกษา  และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือท่ีจะลงทะเบียนเรียนตํ่ากวา ๙ หนวยกิต   
  การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ
  หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิต 
แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบกระเทือนตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ท้ังนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร   
  ๑๕.๔ นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนทุกคร้ัง 
นักศึกษาท่ีไมปฏิบัติตามขอกําหนดเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศไวจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๕ นักศึกษาที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศึกษาคืน 
  ๑๕.๖   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 
             ขอ  ๑๖  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา   
                        การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน  ๒  สัปดาหแรกของแตละภาค
การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
             ขอ ๑๗  การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
         ๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดเม่ือพนกําหนดการถอนรายวิชา และตอง
ดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห 
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  ๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยท่ีปรึกษา 
 ขอ  ๑๘  ระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) 
  ๑๘.๑.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
  ๑๘.๑.๒   นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๙  ภาค
การศึกษาและใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๒๔  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
   ๑๘.๒.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
   ๑๘.๒.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๖  ภาค
การศึกษา  และใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  
   ๑๘.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไมกอน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา  
   ๑๘.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไมกอน  ๑๒  ภาค
การศึกษาปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๓๐  ภาคการศึกษา 
 การนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ ๑๙   เวลาเรียน 
  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียน  
นอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ขอ ๒๐  ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา  และมีการวัดผลเม่ือส้ินสุดการเรียน     
การสอนของภาคการศึกษานั้น โดยท่ีคะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๕๐   
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 ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
   ๒๑.๑ ระดับคะแนนท่ีมีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้ 
                            ระดับคะแนน                   ความหมาย                  คาระดับคะแนน 
      A    ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 
      B+    ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
      B    ดี  (Good)  ๓.๐ 
      C+   ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
      C    พอใช  (Fair) ๒.๐ 
      D+   ออน (Poor) ๑.๕ 
      D    ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
      F    ตก (Fail) ๐.๐ 
  ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ  ดังนี้ 
     (๑)  รายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดในกลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมตํ่ากวา C 
     (๒)  รายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร   ยกเวนขอ (๑) ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา D 
     (๓)  ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตรได   หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีท่ีสอบไดครบตาม
เกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 
   ๒๑.๒ ระดับคะแนนท่ีไมมีคาระดับคะแนน     
          ระดับคะแนน             ความหมาย 
        S     เปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
        U     ยังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
   ๒๑.๓ สัญลักษณอ่ืน ๆ     
           สัญลักษณ   ความหมาย 
        I     การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
        IP     การศึกษายังไมส้ินสุด (In progress) 
        M     นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
        W     การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
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        V     เขารวมการศึกษา (Visitor) 
        N     ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 
     ๒๑.๔ การใหสัญลักษณ 
    ๒๑.๔.๑ การให A   B+  B  C+ C   D+ D  และ F  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
                (๑) ในรายวิชา ท่ีนัก ศึกษาเข าสอบ  และ /หรือ  มีผลงานท่ี
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน               
                (๒)  เปล่ียนจาก I    IP และ M  โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๒๑.๔.๒ การให F นอกเหนือจากขอ ๒๑.๔.๑ จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
              (๑) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙ 
              (๒) เม่ือนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
            (๓) เปล่ียนจาก   I  IP และ M  ในกรณีท่ีผูสอนไมไดสงผล           
การประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   ๒๑.๔.๓ การให S และ U จะกระทําไดในรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให
เรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนท่ีพอใจ
หรือยังไมเปนท่ีพอใจ ดังนี้ 
       (๑)  รายวิชาท่ีผลการประเมินเปนท่ีพอใจใหไดระดับคะแนน S   
       (๒) รายวิชาท่ีผลการประเมินยังไมเปนท่ีพอใจใหไดระดับ
คะแนน U 
       (๓)  ถานักศึกษาไดระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน S   
     ๒๑.๔.๔  การให  I  จะกระทําไดในกรณีท่ีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ             
และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียน   I  เปนระดับคะแนนท่ีมีคาระดับคะแนน   
ถาไมดําเนินการใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานท่ีมีอยูใหเสร็จส้ินและสงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปล่ียน  I   เปน   F  หรือ  U  แลวแตกรณี ท้ังนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาท่ีกําหนดตามขอ  ๑๘ 
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     ๒๑.๔.๕  การให   IP   จะกระทําไดในกรณีท่ีรายวิชานัน้ยังมีการศกึษา
ตอเนื่องอยูยังไมมีการวดัและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  ท้ังนีใ้หใชเฉพาะ
รายวิชา                 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และ  IP  จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรับการวัดผลและประเมินผล
โดยสงผลการประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  ท้ังนี้ตองอยู
ในเวลาไมเกนิกวาท่ีกําหนดตามขอ  ๑๘  หากพนกําหนดใหสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปล่ียน  IP    เปน  F    หรือ   U   แลวแตกรณ ี
     ๒๑.๔.๖ การให   M   จะกระทําไดในรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ   นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเล่ือนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเม่ือไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปล่ียน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผล                      
การประเมินภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาท่ีกําหนดตาม                 
ขอ ๑๘ หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปล่ียน M เปน F หรือ U   แลวแต
กรณี  
    ๒๑.๔.๗ การให   W   จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
      (๑)  นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเม่ือพนกําหนด  
การเพิ่มถอนรายวิชา และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา                  
๒   สัปดาห 
      (๒ ) นัก ศึกษาลงทะ เ บี ยนไว แล ว  และได รับอนุ มั ติ ให                     
ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
      (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว  แตถูกส่ังใหพักการเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น  
    ๒๑.๔.๘ การให V จะกระทําไดในรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต และสามารถปฏิบัติตามเกณฑท่ีอาจารย
ผูสอนกําหนด หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก ซ่ึงจะไดรับ
สัญลักษณ W แทน 
  ๒๑.๔.๙ การให   N    จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาท่ีสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  ๒๑.๕ รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้ 
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  ๒๑.๕.๑ รายวชิาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ   ระดับคะแนน S 
  ๒๑.๕.๒ รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบ       
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้   
      CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
      CE   (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 
      CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา หรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง    
       CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน 
 ขอ ๒๒   คาระดับคะแนนเฉล่ีย 
  คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษา  และคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย        
คิดจากรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ  ๒๑.๑ ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง    
โดยไมปดเศษ 
  ๒๒.๑ คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษา คํานวณจากทุกรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา สําหรับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณ I   IP   
M    และ N ยังไมนํามาคิดคาเฉล่ียจนกวาจะเปล่ียนเปนระดับคะแนนตามขอ   ๒๑.๑ 
  ๒๒ .๒  คาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย  คํานวณจากทุกรายวิชาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบได   ต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีไดรับผลการศึกษาแลว    
สําหรับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณ I   IP    M    และ   N   ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย
จนกวาจะเปล่ียนเปนระดับคะแนนตาม ขอ ๒๑.๑  
  ๒๒.๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซํ้าใหเวนการ
นับหนวยกิต เพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลังสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู   
  ๒๒.๔ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีสอบไดระดับ
คะแนนตํ่ากวา C หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเทียบเทาซ่ึงระบุไวในหลักสูตร ใหนับหนวยกิต
และ                   คาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนนท่ีดีท่ีสุด   
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หมวด ๕ 
การลา  การลาพักการศึกษา  และการลาออก 

 
 ขอ  ๒๓    การลา 
 ๒๓.๑   การลาปวย ลากิจ ท่ีรวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้น ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ              
จากหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
 ๒๓.๒ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลา
เรียน และสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ 
 ขอ  ๒๔  การลาพักการศึกษา 
 ๒๔.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาดวยเหตุผลความจําเปนแลวแต
กรณี โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
 ๒๔.๒ การลาพักการศึกษา กระทําไดคร้ังละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา                    
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ ใหยื่นคํารองใหม   
 ๒๔.๓ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม 
การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 ขอ  ๒๕  การลาออก 
   การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษา 
 
 ขอ  ๒๖   การเปล่ียนประเภทนักศึกษา 
    การเปล่ียนประเภทนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๗   การโอนยายสาขาวิชา 
   ๒๗.๑   การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชา
ท่ีรับโอนยาย 
   ๒๗.๒ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหเปนไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 ๒๗.๒.๑  นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนไดตอเม่ือไดรับ     
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา  หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม               
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และไดเรียนตามแผนการเรียนท่ีกําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา  ๒   ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือไมนอยกวา  ๓  ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ท้ังนี้ไม
นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกส่ังพักการเรียน 
 ๒๗.๒.๒  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน  จะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของสาขาวิชา  ภาควิชาและคณะท่ีรับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒๗.๒.๓  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา  ภาควิชาและคณะท่ีรับโอนยายไปสังกัด  พิจารณาอนุมัติ 
 ๒๗.๓   การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ เม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
การโอนยายสาขาวิชา 
 ๒๗.๔   เม่ือนักศึกษาไดโอนยายสาขาวิชาแลว รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว
ท้ังหมดจะนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหมดวย  
 ขอ  ๒๘  การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๒๘.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
     ๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓ 
     ๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาท่ีศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน 
     ๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาท่ีศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉล่ียไมนอยกวา   ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
   ๒๘.๒ การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา 
หัวหนาภาควิชา และคณบดีคณะท่ีจะรับโอนยาย 
   ๒๘.๓ การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาหนึ่งปการศึกษา การนับเวลาท่ีใชในการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๑๘ โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา ท้ังในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย     
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หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 

 
  ขอ  ๒๙  รายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือ        
เคยศึกษา  ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน  ๑๐  ป  นับถึงวันท่ีเขาศึกษา  โดยเร่ิมนับจาก
วันสําเร็จการศึกษา  หรือภาคการศึกษาสุดทายท่ีมีผลการเรียน หรือวันสุดทายท่ีศึกษา ฝกอบรม           
หรือมีประสบการณ 
 ขอ  ๓๐   ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก  ผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  ๓๐.๑ ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา 
  ๓๐.๒  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม 
  ๓๐.๓ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
  ๓๐.๔ เปล่ียนสภาพของประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๑  เง่ือนไขในการเทียบโอนผลการเรียน 
   ๓๑.๑   ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกส่ังใหพนสภาพ ตามขอ ๔๐.๑ 
   ๓๑.๒ การโอนผลการเรียนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา                 
โดยไมจํากัดจาํนวนหนวยกติท่ีขอโอนผลการเรียน 
 ขอ ๓๒   ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน  ไดแก  ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้
 ๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 ๓๒.๒ ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ท่ีจัดโดยหนวยงาน     
ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๓๒.๓ ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย       
หรือจากประสบการณการทาํงาน 
 ขอ  ๓๓  เง่ือนไขการยกเวนการเรียน  
 ๓๓.๑   เปนรายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนนไมตํ่ากวา   C   หรือเทียบเทา 
 ๓๓.๒ เปนรายวิชาท่ีไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวน 
การเรียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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 ๓๓.๓  ผู ท่ี สํ า เ ร็ จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปทั้งหมด  
โดยไมนําเง่ือนไขขอ ๒๙ และ ๓๓.๑   มาพิจารณา 
 ๓๓.๔   จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมแลวตองไม
เกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๕   รายวิชา ท่ีได รับการยกเวนการ เ รียน  ให บันทึกไว ในระเ บียน 
ผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชสัญลักษณตามขอ ๒๑.๕ ในชองระดับคะแนน สําหรับผูท่ีไดรับ 
การยกเวนการเรียนตามขอ ๓๓.๓ ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 
 ขอ  ๓๔    ผูท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน  ตองกระทําใหเสร็จส้ิน
ตาม    ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๓๕   การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียน  หรือ
ยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 
   ๓๕.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๒๒   หนวยกิต เปน ๑        
ภาคการศึกษาปกติ 
   ๓๕.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต   เปน ๑        
ภาคการศึกษา 
   ๓๕.๓ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ ๓๐.๑ ใหนับจํานวนภาค
การศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษา 
ท่ีเคยศึกษาและมีผลการเรียน   
 ขอ  ๓๖  การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ขอ ๓๗  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา  โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการเรียน 
 ขอ  ๓๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน       
และการยกเวนการเรียนรายวิชา   
 ขอ  ๓๙  ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม        
แตผูท่ีไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
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หมวด ๘ 
การพนสภาพนักศึกษา 

  
 ขอ  ๔๐   นักศึกษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี ้
 ๔๐.๑  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษา ขอใดขอหนึ่ง  โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต้ังแตเร่ิมเขา
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีกําหนดใหประเมิน  ท้ังนี้การนับจํานวนภาคการศึกษาใหนับท้ัง                  
ภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย  ดังนี้ 
 ๔๐.๑.๑  ระดับปริญญาตรี   (๔ ป หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉล่ียตํ่ากวา  ๑.๕๐ เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๒ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ิน                    
ภาคการศึกษาท่ี ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๒  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉล่ียตํ่ากวา  ๑.๗๐ เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ิน               
ภาคการศึกษาท่ี ๖ สําหรับ นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๓  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉล่ียตํ่ากวา  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๖  ท่ี ๘  ท่ี ๑๐  ท่ี  ๑๒  ท่ี  ๑๔  สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ินภาคการศึกษาท่ี ๙  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๕  ท่ี ๑๘  ท่ี ๒๑  สําหรับนักศึกษา                
ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๔  ระดับปริญญาตรี (๕ ป)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตํ่ากวา 
๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๖ และท่ี ๑๘  สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส้ินภาคการศึกษา
ท่ี ๒๔ และท่ี ๒๗  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๔๐.๑.๕  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตํ่า
กวา  ๑.๘๐ เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๒ ท่ี ๔ และท่ี ๖ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ิน                   
ภาคการศึกษาท่ี ๓ ท่ี ๖ และท่ี ๙ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๖  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  แตไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉล่ียตํ่ากวา  ๑.๘๐   
 ๔๐.๑.๗  มีสภาพการเปนนักศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษากําหนด
ในขอ  ๑๘  
 ๔๐.๑.๘  ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  และไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉล่ีย  ต้ังแต  ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อทําคา
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ระดับคะแนนสะสมเฉล่ียใหถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามขอ ๑๘ ถาใช
ระยะเวลาเกินกวาท่ีกําหนดไวและไดคะแนนสะสมเฉล่ียไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาตองพนสภาพ 
 ๔๐.๒  สําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญา  
 ๔๐.๓   ตาย 
 ๔๐.๔   ลาออก 
 ๔๐.๕   กระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคําส่ังใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา 
 

หมวด ๙ 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา 

 
 ขอ  ๔๑    เกณฑการสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 
 ๔๑.๑    ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดงันี้ 
 ๔๑.๑.๑  ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร  และขอกําหนด
เฉพาะ  โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร  ไมตํ่ากวา  ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนน และ ไมมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ 
 ๔๑.๑.๒  มีระยะเวลาในการศึกษาเปนไปตามขอ  ๑๘ 
 ๔๑.๑.๓  มีความประพฤติดี     
 ๔๑.๑.๔  ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย  
 ๔๑.๑.๕  ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๔๑.๑.๖  สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    ๔๑.๒   การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา  
 ๔๑.๒.๑  นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ ๔๑.๑ 
ตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอช่ือเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
 ๔๑.๒.๒  กรณีท่ีนักศึกษายังไมขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  ดวยมีความ
ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป  นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติตอ
มหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห  กอนการสอบปลายภาค  โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพ่ิมเติมรวมกับ
ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแลวตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 
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 ๔๑.๒.๓  นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑        
แตมิไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑.๒ (๑) และไมไดขออนุมัติ 
ลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายช่ือเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  
 ขอ  ๔๒   การใหปริญญา 
    คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณาเสนอช่ือ
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา 
 ขอ  ๔๓   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๑  ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
      ๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  สําหรับปริญญาตรี  (๔ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
ปริญญาตรี  (๕  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง)   
      นักศึกษาภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับ
ปริญญาตรี  (๔  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี    
(๕  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
      ๔๓.๑.๒ สอบได จํ านวนหน วยกิ ตครบตามหลัก สูตรภายใน
กําหนดเวลาตามขอ ๔๓.๑ (๑)  
      ๔๓.๑.๓ ไมมีรายวิชาใดท่ีเคยไดระดับคะแนน U หรือตํ่ากวา C     
    ๔๓.๒  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ตองมีคุณสมบัติตาม     
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย ต้ังแต ๓.๕๐ ข้ึนไป 
    ๔๓.๓  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ตองมีคุณสมบัติตาม      
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ 
    ๔๓.๔  ในกรณีท่ีเปนนักศึกษาปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ  ๑  ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ไมนอยกวา  
๓.๕๐ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา ๓.๕๐ กรณีไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียจากการศึกษาในสถาบันเดิม และใน
มหาวิทยาลัยแตละแหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐   จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
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 ๔๓.๕  นักศึกษาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๖  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณาเสนอ
ช่ือนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อให
ความเห็น    การใหปริญญาเกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรติ
นิยม 
 ขอ  ๔๔  ช่ือปริญญา  ใหใชช่ือปริญญาตามท่ีตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดช่ือไวใน 
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีท่ียังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ               
การกําหนดช่ือปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
หมวด ๑๐  

อาจารยท่ีปรึกษา 
 

 ขอ ๔๕    อํานาจหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
   อาจารยท่ีปรึกษามีอํานาจหนาท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
       ๔๕.๑   ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร 
 ๔๕.๒  ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
 ๔๕.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปล่ียนแปลงรายวิชาจากท่ี
กําหนดในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ี
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา 
 ๔๕.๔  วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
    ๔๕.๕  พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง 
 ๔๕.๖   ดานคุณธรรม  จริยธรรม  การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ
นักศึกษาในขณะท่ีศึกษาอยูในมหาวทิยาลัย 
    ๔๕.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัย       
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีท่ีนักศึกษากระทําความผิดวินัยใหอาจารยท่ีปรึกษารายงานให
หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีทราบเพ่ือพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายใน     
การพิจารณาโทษทางวินัยตอไป 

 
 



 
 
 

 

116 

หมวด  ๑๑ 
การประกันคณุภาพของหลักสูตร 

 
 ขอ  ๔๖  การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใหมีการติดตามและควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
แตละสาขาวิชา  
 ขอ   ๔๗   การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย                         
แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยเสนอตอสภาวิชาการและ                            
สภามหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก ๕ ป   
 ขอ ๔๘  ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได  ให เสนอตอสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนกรณีไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ  ๔๙  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนท่ีขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับ  
ระเบียบ  และประกาศท่ีเกี่ยวของสําหรับนักศึกษาดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา 
 
     ประกาศ    ณ    วนัท่ี  ๒๓  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
              
 
      (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

และวิพากษหลกัสูตร 
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

ท่ี   ๘/ ๒๕๕๓ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ 

-------------------------- 
   ตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงใหม  ท่ี  ๑๓๗๓ /๒๕๕๒  เ ร่ืองแตง ต้ัง

คณะกรรมการดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๗, 
๒๕๔๘ เพื่อใหการดําเนินงานวิพากษหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะมนุษยศาสตร            
และสังคมศาสตร    จึงขอแตงต้ังกรรมการวิพากษหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ในสวนท่ี
คณะฯ รับผิดชอบดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ป    
๑.  วิทยาศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

๑.๑  อาจารยบรมศักดิ์   กล่ันเรืองแสง     ประธานกรรมการ 
๑.๒ อาจารยพรรณิการ   อุทธวัง      กรรมการ 
๑.๓  อาจารยประคอง   ฤกษวันเพ็ญ     กรรมการ 
๑.๔  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร สงาวงศ      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
๑.๕  ผูชวยศาสตราจารยรุงชล  บุญนัดดา     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
๑.๖  นายพิภพ    ชํานิวิกัยพงศ     ผูแทนองคกรวิชาชีพ  
๑.๗  อาจารยใบชา   วงศตุย      กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘  อาจารยรัชพล สัมพุทธานนท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๑  ผูชวยศาสตราจารยมนตรี ศิริจันทรช่ืน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  อาจารยโฆษิต   ไชยประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 ๒.๓  อาจารยกิตติชัย   ปญญาวัน  กรรมการ 
 ๒.๔  อาจารยพจนา   สายแกว  กรรมการ 
 ๒.๕  ผูชวยศาสตราจารยณรงค  วันด ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
      /- ๒.๖ คุณชัชวาล....... 
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        ๒.๖   คุณชัชวาลย   ทองดีเลิศ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๗  คุณกาญจนา   กุลดิลก  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๘  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๙  รองศาสตราจารย  ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๑๐  อาจารยสุรสิงห  แสงโสด      กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๑  อาจารยลัดดา  ประสพสมบัติ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาดุริยางคไทย 
 ๓.๑   ผูชวยศาสตราจารยรณชิต แมนมาลัย  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  อาจารยบูรณพันธุ  ใจหลา  กรรมการ 
 ๓.๓  ผูชวยศาสตราจารยเอกพิชัย สอนศรี  กรรมการ 
 ๓.๔  อาจารย ดร.ธนพชร  นุตสาระ  กรรมการ 
 ๓.๕  อาจารยไกรสิทธ์ิ  พิรุณ  กรรมการ 
 ๓.๖   อาจารยพรสวรรค  จันทะวงค  กรรมการ 
 ๓.๗  อาจารยนิรุตร   แกวหลา  กรรมการ 
 ๓.๘  อาจารยเมธินี   ตุยสา  กรรมการ 
 ๓.๙   อาจารยนวกมล  จันทรจักร  กรรมการ 
 ๓.๑๐ อาจารยปรเมศวร  สรรพศรี  กรรมการ 
 ๓.๑๑ รองศาสตราจารยพิชิต  ชัยเสรี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๑๒  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสิพันธ แข็งขัน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๑๓  อาจารยณัฐณรี   รัตนสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
๔.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาดุริยางคสากล 
 ๔.๑   อาจารยบูรณพันธุ             ใจหลา  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  ผูชวยศาสตราจารยเอกพิชัย             สอนศรี  กรรมการ 
 ๔.๓   อาจารย ดร.ธนพชร   นุตสาระ  กรรมการ 
 ๔.๔   อาจารยอาจารยไกรสิทธ์ิ  พิรุณ  กรรมการ 
 ๔.๕   ผูชวยศาสตราจารยรณชิต  แมนมาลัย  กรรมการ 
 ๔.๖   อาจารยเมธินี    ตุยสา  กรรมการ 
 ๔.๗  อาจารยนิรุตร                  แกวหลา  กรรมการ 
 ๔.๘   อาจารยณัฐนรี   รัตนสวัสดิ ์  กรรมการ 
 ๔.๙    อาจารยนวกมล   จันทรจักร  กรรมการ 
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 ๔.๑๐.  อาจารยปรเมศวร   สรรพศรี  กรรมการ 
 ๔.๑๑   ผูชวยศาสตราจารยอนรรฆ   จรัณยานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
 ๔.๑๒  ผูชวยศาสตราจารยอดุลย     วงศแกว      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๔.๑๓  อาจารยพรสวรรค      จันทะวงศ          กรรมการและเลขานุการ 
๕.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 
 ๕.๑   อาจารย  วาท่ีรอยตรี สรายุทธ   อองแสงคุณ ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  ศาสตราจารยเกยีรติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬหรักษ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๕.๓   รองศาสตราจารยพฤทธ์ิ   ศุภเศรษฐศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๕.๔  อาจารยพิมลแข            สุวรรณกนษิฐ    กรรมการและเลขานุการ 
๖.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
 ๖.๑   อาจารยประภารัตน       ทองส้ัน   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  อาจารย Hong       Hyeryon   กรรมการ 
 ๖.๓  อาจารย Youngran     Kim       กรรมการ 
 ๖.๔  อาจารย Lee   Jin   Hee   กรรมการ 
 ๖.๕  ผูชวยศาสตราจารยจิราพร      จันจฬุา          กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖.๖  อาจารยสิทธินี        ธรรมชัย       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๖.๗  อาจารยอจลา        เตชะภิชญภักด ี     กรรมการและเลขานุการ 
๗.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาจีน 
 ๗.๑  อาจารยวริาช          ทูลแกว        ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  ผูชวยศาสตราจารยวรรณิดา       ถึงแสง        กรรมการ 
 ๗.๓  อาจารยเมษา      มหาวรรณ       กรรมการ 
 ๗.๔  อาจารย ดร.เจริญ         เพ็ชรรัตน              กรรมการผูทรงคุณวฒิุ 
 ๗.๕  อาจารยพรพนา         หรคุณารักษ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๗.๖   อาจารยประนอม    ลํางาม        กรรมการและเลขานุการ 
๘.  ศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
 ๘.๑  อาจารยกรุณา    กลจักร  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  อาจารยศศิธร          ศรีรัตน       กรรมการ 
 ๘.๓  อาจารยสารนิช        พละปญญา      กรรมการ 
 ๘.๔  อาจารย Yukiko        Kawai       กรรมการ 
 ๘.๕  อาจารย Saori         Umezono       กรรมการ 
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 ๘.๖   อาจารย Umiko        Shima       กรรมการ 
 ๘.๕  ผูชวยศาสตราจารยวลัยพร      กาญจนการุณ      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๘.๖  อาจารย Noriyuki             Hanai       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๘.๗  อาจารยอรวรรณ        กาคํา       กรรมการและเลขานุการ 
๙.  ศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๙.๑  อาจารยณัฐพร        จาดยางโทน      ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  อาจารยนัยนา        ครุฑเมือง       กรรมการ 
 ๙.๓  อาจารยกรเพชร     เพชรรุง       กรรมการ 
 ๙.๔  ผูชวยศาสตราจารยเรณ ู        อรรฐาเมศร      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๙.๕  ผูชวยศาสตราจารยวิบูลยวรรณ       มุสิกนุเคราะห      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๙.๖   รองศาสตราจารยเอมอร     ชิตตะโสภณ        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๙.๗  รองศาสตราจารย  ดร.สนม    ครุฑเมือง             กรรมการผูทรงคุณวฒิุ 
 ๙.๘  ผูชวยศาสตราจารยประเทือง    คลายสุบรรณ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๙.๙  อาจารยสุชาดา         วัฒนะ       กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
 ๑๐.๑  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร   ศิริบุญมา       ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  อาจารย Sébastien         Forestier       กรรมการ 
 ๑๐.๓  รองศาสตราจารย ดร.จิรประภา      บุญพรหม       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
     ๑๐.๔  อาจารย ดร.สายสวาท    จันมีศรี       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.๕  อาจารยสุทธินี  เดชารัตน       กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.  ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๑๑.๑   อาจารย ดร.เฉลิมชัย   ไชยชมภู   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  อาจารย ดร.สิทธิชัย     สาเอ่ียม  กรรมการ 
 ๑๑.๓  อาจารยรชฎ      นุเสน  กรรมการ 
 ๑๑.๔  อาจารยจารุณ ี  นาคเจริญ  กรรมการ 
 ๑๑.๕  ผูชวยศาสตราจารยอรุณ ี วิริยะจิตรา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.๖  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผจงกาญจน  ภูวภิาดาวรรธน     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.๗  อาจารยลลิดา  วิบูลวัชร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.๘  อาจารยศิริพรรณ  สุวรรณาลัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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          ๑๒.   ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ๑๒.๑  ผูชวยศาสตราจารยเจริญศรี   พื้นผาสุข    ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒  อาจารยเอกรัฐ    อินทรแสง  กรรมการ 
 ๑๒.๓  อาจารยเกศิน ี    ศรีรัตน  กรรมการ 
 ๑๒.๔  อาจารยอารีย    บินประทาน  กรรมการ 
 ๑๒.๕  อาจารยวรสุดา    วัฒนวงศ  กรรมการ 
 ๑๒.๖  รองศาสตราจารย ดร.ประภา   สุขเกษม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒.๗  รองศาสตราจารย ดร.วารุณ ี   บุญ-หลง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒.๘  อาจารยกนษิฐ     ดีหนอ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.๙  อาจารยจุติญาณ ี    เพิ่มทันจิตต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๓.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
 ๑๓.๑   อาจารยเอกพงศ  สุริยงค  ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒  อาจารยภาสกร  โทณะวณิก  กรรมการ 
 ๑๓.๓  ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ หงษทอง  กรรมการ 
 ๑๓.๓  รองศาสตราจารย ดร.โกสุม สายใจ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓.๔  ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา รัตนาวะด ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓.๕  อาจารยเสนห  วงศสุฤทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.๖  อาจารยณัฐวัฒน  โสมดี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๔.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร   
 ๑๔.๑  อาจารยพัฒนินทร  ศุขโรจน  ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๒  ผูชวยศาสตราจารยสงวนศรี วรรณสูตร  กรรมการ 
 ๑๔.๓  ผูชวยศาสตราจารยวรพจน วีรพลิน  กรรมการ 
 ๑๔.๔  อาจารยนิโลบล  วิมลสิทธิชัย  กรรมการ 
 ๑๔.๕  รองศาสตราจารยชัยยศ  สันติวงศ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔.๖  รองศาสตราจารยรัตนา  ณ  ลําพูน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔.๗  ผูชวยศาสตราจารยรําไพ แสงเรือง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔.๘  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔.๙   รองศาสตราจารยสมจิต พรหมเทพ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔.๑๐  อาจารยสุรชาติ  พุทธิมา  กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๕.  ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
  ๑๕.๑  อาจารย ดร.บังอร   ฉัตรรุงเรือง ประธานกรรมการ 
  ๑๕.๒  อาจารยวรพล   วัฒนเหลืองอรุณ กรรมการ 
  ๑๕.๓  อาจารยนันทิยา   ตันตราสืบ กรรมการ 
  ๑๕.๔  อาจารยกริช   สะอ้ิงทอง กรรมการ 
  ๑๕.๕  ผูชวยศาสตราจารยชูสิทธ์ิ  ชูชาติ  กรรมการ 
  ๑๕.๖  ศาสตราจารย ดร.มนัส  สุวรรณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  ๑๕.๗ รองศาสตราจารยวีรพล  ทองมา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  ๑๕.๘ อาจารยมณวิภา   ยาเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕.๙  อาจารยอัศวินี   ไชยวุฒิ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๑๖.  นติิศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชานติศิาสตร 
 ๑๖.๑   อาจารยนิรันดร  พินิจศร  ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒  อาจารยนิมิต   วุฒิอินทร  กรรมการ 

 ๑๖.๓  อาจารยชนัญชิดา  มนูสุข   กรรมการ 
  ๑๖.๔  อาจารยวศิน   ยิ้มแยม   กรรมการ 
 ๑๖.๕  รองศาสตราจารยพรชัย  สุนทรพันธ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
 ๑๖.๖   นายจงศักดิ ์   ผดุงทรัพย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖.๗  อาจารยนิล                 พันธุคงช่ืน    กรรมการและเลขานุการ 

๑๗.  ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  
 ๑๗.๑  อาจารยวาทินี   คุมแสง  ประธานกรรมการ 
 ๑๗.๒ รองศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว กรรมการ 
 ๑๗.๓  อาจารยภาสกร   โทณะวณิก กรรมการ 
 ๑๗.๔  อาจารยจักรินรัฐ   นิยมคา  กรรมการ 
 ๑๗.๕  ศาสตราจารย ดร.ผาสุข  อินทราวุธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗.๖  อาจารยบุบผา   จิระพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗.๗  อาจารย ดร.สุภาพร  นาคบัลลังก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗.๘  อาจารย ดร.สุเทพ   สุนทรเภสัช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗.๙  อาจารยมณวิภา   ยาเจริญ  กรรมการและเลขานุการ  
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    ๑๘.  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  
 ๑๘.๑   อาจารยรักฎา   เมธีโภคพงษ ประธานกรรมการ 
 ๑๘.๒  ผูชวยศาสตราจารยประชัน รักพงษ  กรรมการ 
 ๑๘.๓  อาจารย ดร.จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน กรรมการ 
 ๑๘.๔  อาจารยศรีธน   นันตาลิต กรรมการ 
 ๑๘.๕  รองศาสตราจารย  ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘.๖  รองศาสตราจารยสมศักดิ์  เกี่ยวกิ่งแกว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

               ๑๘.๗ อาจารยจตุพร                        เสถียรคง  กรรมการและเลขานุการ 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ป 
   ๑๙.  ครุศาสตรบัณฑิต                     สาขาวิชาภาษาจีน 

 ๑๙.๑   อาจารยวิราช         ทูลแกว  ประธานกรรมการ 
 ๑๙.๒  ผูชวยศาสตราจารยวรรณิดา       ถึงแสง  กรรมการ 
 ๑๙.๓  อาจารยเมษา     มหาวรรณ    กรรมการ 
 ๑๙.๔  อาจารย ดร.เจริญ         เพ็ชรรัตน           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๙.๕  อาจารยพรพนา         หรคุณารักษ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๙.๖   อาจารยประนอม    ลํางาม     กรรมการและเลขานุการ   

๒๐.  ครุศาสตรบัณฑิต                     สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๒๐.๑  อาจารยพิชญพรพรรณ  อนันตบุญวัฒน    ประธานกรรมการ 
 ๒๐.๒ รองศาสตราจารยสนิท  สัตโยภาส  กรรมการ 
 ๒๐.๓  อาจารยกรเพชร  เพชรรุง  กรรมการ 
 ๒๐.๔  อาจารยณัฐพร  จาดยางโทน  กรรมการ 
 ๒๐.๕ อาจารยกิตติพงษ  วงศทิพย  กรรมการ 
 ๒๐.๖ ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ พันชนะ  กรรมการ 
 ๒๐.๗ ผูชวยศาสตราจารยวาสนา ทองรองแกว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๐.๘ ผูชวยศาสตราจารยอุไร  วันด ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๐.๙  รองศาสตราจารยนราวัลย พูลพิพัฒน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๐.๑๐ รองศาสตราจารย เอมอร ชิตตะโสภณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๐.๑๑ รองศาสตราจารย  ดร.สนม ครุฑเมือง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒๐.๑๒ อาจารยอิสริยาภรณ  แสงปญญา  กรรมการและเลขานุการ 
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 ๒๐.๑๓ อาจารยสุชัญญา  วงศเวสช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๑.  ครุศาสตรบัณฑิต                     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒๑.๑  อาจารยวรพรรณ  สิทธิเลิศ  ประธานกรรมการ 

 ๒๑.๒  อาจารยกุสุมา  สุขเกษม  กรรมการ 
 ๒๑.๓  ผูชวยศาสตราจารยนาตยา หิรัญสถิตพร  กรรมการ 
 ๒๑.๔  อาจารยฉันทนา  ศศิธรามาศ  กรรมการ 
 ๒๑.๕  อาจารยสุพิชชา   บัวอินทร  กรรมการ 
 ๒๑.๖   รองศาสตราจารยวิไลพร ธนสุวรรณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๑.๗  รองศาสตราจารยนันทิยา แสงสิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๑.๘  อาจารยสะอาด   ศศิธรามาศ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๑.๙  อาจารยสลิลา   พันชนะ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑.๑๐  อาจารยวรศิริ   ใจหลา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๒.  ครุศาสตรบัณฑิต                    สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 ๒๒.๑   ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี โสมดี  ประธานกรรมการ 
 ๒๒.๒  ผูชวยศาสตราจารยรุทธ ประวัง   กรรมการ  
 ๒๒.๓  ผูชวยศาสตราจารยศักราช ฟาขาว  กรรมการ 
 ๒๒.๔  รองศาสตราจารย ดร.โกสุม สายใจ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๒.๕  อาจารย  ดร.วัชรินทร  ฐิติอดิศัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๒.๖   อาจารยสิริพร  คืนมาเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๒.๗  อาจารยสายพิณ  สังคีตศิลป  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๓.  ครุศาสตรบัณฑิต                     สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๒๓.๑  ผูชวยศาสตราจารยจติราภรณ สุทธาวาส  ประธานกรรมการ 
 ๒๓.๒  อาจารยรักฎา  เมธีโภคพงษ  กรรมการ 
 ๒๓.๓  ผูชวยศาสตราจารยมนตรี ศิริจันทรช่ืน  กรรมการ 
 ๒๓.๔  ผูชวยศาสตราจารยนันทพร วรกุล  กรรมการ 
 ๒๓.๕  อาจารยสัญญา  สะสอง  กรรมการ 
 ๒๓.๖   อาจารยพรรณิการ  อุทธวัง  กรรมการ 
 ๒๓.๗  รองศาสตราจารยชาญชัย ปญญาบาล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๓.๘  รองศาสตราจารยรัชนีกร ทองสุขดี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๓.๙   ผูชวยศาสตราจารยวรีะวฒัน พูลทว ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 ๒๓.๑๐  อาจารยสุรสิงห  แสงโสด  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓.๑๑  อาจารยนิรันดร  พินิจศร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๒๔.  ครุศาสตรบัณฑิต                     สาขาวิชานาฏศิลป 

 ๒๔.๑   อาจารยวภิาดา  เพชรโชติ  ประธานกรรมการ 
 ๒๔.๒  อาจารยวาสนา  บุญญาพิทักษ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๔.๓  อาจารยไพฑูรย  เขมแข็ง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๔.๔  ผูชวยศาสตราจารยบุษบัน ศรีสารคาม  กรรมการและเลขานุการ  

    ๒๕.  ครุศาสตรบัณฑิต                     สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 ๒๕.๑   อาจารย ดร.ธนพชร  นุตสาระ  ประธานกรรมการ 
 ๒๕.๒  อาจารยบูรณพนัธุ  ใจหลา  กรรมการ 
 ๒๕.๓  ผูชวยศาสตราจารยเอกพิชัย สอนศรี  กรรมการ 
 ๒๕.๔  ผูชวยศาสตราจารยรณชิต แมนมาลัย  กรรมการ 
 ๒๕.๖  อาจารยไกรสิทธ์ิ  พิรุณ  กรรมการ 
 ๒๕.๗  อาจารยพรสวรรค  จันทะวงค  กรรมการ 
 ๒๕.๘  อาจารยนิรุตร  แกวหลา  กรรมการ 
 ๒๕.๙  อาจารยณัฐนรี  รัตนสวัสดิ ์  กรรมการ 
 ๒๕.๑๐ อาจารยปรเมศวร  สรรพศรี  กรรมการ 
 ๒๕.๑๑ อาจารยนวกมล  จันทรจักร  กรรมการ 
 ๒๕.๑๒ รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๕.๑๓ รองศาสตราจารยณรงคชัย ปฎกรัชต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๕.๑๔ อาจารยเมธิน ี  ตุยสา  กรรมการและเลขานุการ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๒๖.   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     สาขานโยบายสาธารณะ 

๒๖.๑   อาจารย ดร.จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน ประธานกรรมการ 
๒๖.๒  อาจารย ดร.ถาวร   เกียรติไชยากร กรรมการ 
๒๖.๓  อาจารย ดร.โกมล   แพนพาพงษ กรรมการ 
๒๖.๔  อาจารยรักฎา   เมธีโภค  กรรมการ 
๒๖.๕  อาจารยจตุพร   เสถียรคง กรรมการ  

 ๒๖.๖   ผูชวยศาสตราจารยประชัน รักพงษ  กรรมการ 
๒๖.๗  ศาสตราจารย ดร.พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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๒๖.๘  รอยโท  ดร.สุพรชัย  ศิริโวหาร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๖.๙  อาจารยศรีธน   นันตาลิต กรรมการและเลขานุการ  

๒๗.   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาภาษาไทย 
๒๗.๑  รองศาสตราจารยสนิท  สัตโยภาส ประธานกรรมการ 
๒๗.๒  อาจารยกรเพชร   เพชรรุง  กรรมการ 
๒๗.๓  ผูชวยศาสตราจารยเรณู  อรรฐาเมศร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๗.๔  ผูชวยศาสตราจารยอุไร  วันดี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๗.๕  รองศาสตราจารยโกชัย  สาริกบุตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๗.๖  รองศาสตราจารยเอมอร  ชิตตะโสภณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๗.๗  ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ พันชนะ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๗.๘  นางสาวจิรารักษ   คนขยัน  ผูชวยเลขานุการ 
 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

    (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อรพนิทร  ศิริบุญมา) 
                คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

พ.ศ.  2548  กับ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง   การเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

------------------------ 
 

     ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปพุทธศักราช 
2553  ซ่ึงไดเปล่ียนแปลง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดวย  เพื่อใหการจัดการศึกษาระหวางหลักสูตร  
พุทธศักราช 2548 และหลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2553  มีความตอเนื่องและสอดคลองกัน   
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนดรายวิชาท่ีสามารถเทียบเพื่อใชเรียนแทนกันไดและเทียบรายวิชา
เพื่อโอน/ยกเวนผลการเรียนระหวางหลักสูตร  พุทธศักราช 2548  และหลักสูตรปรับปรุง  
พุทธศักราช  2553   ดังนี้   
 

รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2548 รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2553 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
THAI 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
ENG 0101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 
3(3-0) GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน   
3(3-0-6) 

ENG 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
และทักษะการเรียน 

3(3-0) GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทาง
วิชาการ 

3(3-0-6) 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 
LSIT 0101 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 3(3-0) GHUM 1103 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 
GH 0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0) GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 
DM 0101 สุนทรียภาพทาง

ศิลปะการแสดง 
3(3-0) GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 

MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0) GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0-6) 
      GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
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รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2548 รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2553 

PG 0101 พฤติกรรมมนุษยและการ
พัฒนาตน 

3(3-0) GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนา
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

3(3-0-6) 

      GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
      GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GSOC 0101 วิถีไทย 3(3-0)       
GSOC 0102 วิถีโลก 3(3-0) GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน 3(3-0-6) 
GSOC 0103 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0) GSOC 2301 มนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ียั่งยนื 3(3-0-6) 
GSOC 0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0) GSOC 1201 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
   GSOC 1102 ทองถ่ินศึกษา 3(3-0-6) 
   GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
   GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

   GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

   GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
   GSOC 2302 การทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
   GSOC 2401 การจัดการการเงินและบัญชีสวน

บุคคล 3(3-0-6) 
   GSOC 2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 
   GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
   GSOC 2404 ความรูเบ้ืองตนในการประกอบ

ธุรกิจ 3(3-0-6) 
กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0) GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
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รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2548 รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2553 

GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ชีวิต 

3(2-2) GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
3(3-0-6) 

PE 0101 
วิทยาศาสตรการออกกําลัง
กาย 

   3(3-0) GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0-6) 

GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน 

3(3-0) GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

      GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
      GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 
 ท้ังนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา  2553   เปนตนไป 
  
  ประกาศ   ณ  วันท่ี     8    มิถุนายน    พ.ศ.    2553   
         
 
 
 
                                                                                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา) 
                                                                   อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสราง 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หลักสูตร ป  พ.ศ. 2548  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 

หมวดวิชา 
หลักสูตรเดิม 

2548 
หลักสูตรปรับปรุง 

2553 
หมายเหตุ 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 1.1   กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร        
 1.2   กลุมวิชามนษุยศาสตร   
 1.3   กลุมวิชาสังคมศาสตร  
     1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร  
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

33 
12 
  6 
  6 
  9 

30 
9 
  6 
  6 
  9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

133 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระหวาง  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2548  และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม พ.ศ. 2548 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม พ.ศ. 2553 เหตุผล 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33  หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หนวยกิต 
บังคับ    3  หนวยกิต 
THAI 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
ENG 0101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
ENG 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 ทักษะการเรียน 3(3-0) 
LSIT 0101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
 เ พื่ อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม เ กณฑ ม า ต ร ฐ า น
ระดับอุดมศึกษา  สําหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียนรายวิชา
ภาษา อังกฤษตลอดหลักสูตรไม ถึ ง   12   หนวยกิต  
มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
โดยใหนับหนวยกิตเพิ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้  
ENG 0103  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน
  3(3-0) 
ENG 0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9  หนวยกิต 
บังคับ   9  หนวยกิต 
GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                      ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 
   

1.  มีการปรับปรุงระบบการให
รหัสวิชาใหมโดยเปลี่ยนจากเดิม 
และกําหนดใหใชอักษร G  
นําหนารหัสวชิาดังนี ้
GLAN   กลุมวิชาภาษาและการ    
              สื่อสาร 
GHUM  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
GSOC    กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GSCI      กลุมวิชาคณิตศาสตร   
               วิทยาศาสตรและ   
                เทคโนโลยี  
  ทั้งนี้เนื่องจากสะดวกใน    
               การสื่อความหมายและมี 
                ความเปนสากล 
2.  ปรับจํานวนหนวยกิต  จาก  33   
 
 หนวยกิต  เปน  30  หนวยกติ 
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนจาก  2  กลุม  ดังนี ้
เลือก  3  หนวยกิต 
PG 0101  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0) 
GH 0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
เลือก  3  หนวยกิต 
ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0) 
DM 0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0) 
MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0) 
 

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  6  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียน  2  รายวิชาไมซ้ํากลุม 
เลือก  3  หนวยกิต 
GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 
GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตนตามหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 3(3-0-6) 
เลือก  3  หนวยกิต 
GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0-6) 
GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 
GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

3.  เพิ่มรายวิชา  ดังนี ้
      3.1  รายวชิาจิตตปญญาศึกษา 
      3.2  รายวชิาชุมชนกับการ 
              พัฒนา 
      3.3  รายวชิา การเมืองการ 
             ปกครองไทย 
       3.4  รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต 
       3.5  รายวชิาไทยศึกษา 
       3.6  รายวชิาทองถิ่นศึกษา 
       3.7  รายวชิาสังคมไทยกบั 
              หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
              พอเพียง 
       3.8  ความหลากหลายทาง 
              สังคมและวัฒนธรรม 
       3.9  สังคมยุคโลกาภวิัตน 
       3.10 การทองเที่ยวเพื่อ 
               คุณภาพชีวิต 
       3.11 อาหารเพื่อพัฒนา 
               คุณภาพชีวิต 
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1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   6  หนวยกิต    
เลือก  6  หนวยกิต 
GSOC 0101 วิถีไทย 3(3-0) 
GSOC 0102 วิถีโลก 3(3-0) 
GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
GSOC 0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 

1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   6  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียน  2  รายวิชาไมซ้ํากลุม 
เลือก  3  หนวยกิต 
 
GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 1102 ทองถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคม 
 และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน 3(3-0-6) 
เลือก  3  หนวยกิต 
GSOC 1201 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
เลือก  3  หนวยกิต 
GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื 3(3-0-6) 
GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

       3.12 พืชเพื่อพัฒนา 
               คุณภาพชีวิต 
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เลือก  3  หนวยกิต 
GSOC 2401 การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล 3(3-0-6) 
GSOC 2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 
GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  9  
หนวยกิต 
บังคับ  6  หนวยกิต 
GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 
GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2) 
เลือก  3  หนวยกิต 
PE 0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0) 
GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0) 
GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ในชีวิตประจําวัน  3(3-0) 
 

1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  9  
หนวยกิต 
บังคับ  6  หนวยกิต 
GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
เลือก  3  หนวยกิต 
GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0-6) 
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THAI  0101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0) 
                       Thai for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปน
เครื่องมือสื่อสารและวัฒนธรรมแหงชาติ  ศึกษาสภาพปญหา
และแนวทางแกปญหา การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
หลักการใชคํา  สํานวน การผูกประโยค ระดับภาษา 
กระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและการสงสาร โดยฝก  
จับใจความสําคัญ สรุปความ วิเคราะห วิจารณและประเมิน
คา ฝกทักษะการคิด รวบรวมความรูความคิด ประสบการณ
จากการฟง การดู และการอาน แลวนําเสนอดวยการพูด การ
เขียนอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

GLAN 1101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
               Thai for Communication 

     ศึกษากระบวนการสื่อสาร   การใชภาษาซึ่ง
ประกอบดวย  การใชคํา   ประโยค   สํานวนโวหารไดอยาง
เหมาะสม   ฝกทักษะการฟง   การพูด การอาน และการเขียน  
ดวยการสรุปความ  การคิดวิเคราะห  วิจารณ   เพื่อพัฒนาทักษะ
การใชภาษาไทยเพื่อ สื่อสารในชีวิตประจําวันไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น 

ENG 0101    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
 ชีวิตประจําวัน    3(3-0) 
                      English for Everyday Communication 
 ศึกษาและพัฒนาดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ทั้งดานการฟง การพดู ในรูปแบบ  ภาษาที่ใชในสถานการณ
ตาง ๆ เพื่อการติดตอสื่อสารในชีวติประจาํวนั การอานและการ
เขียนเพื่อสื่อความหมายและการติดตอ การกรอกแบบฟอรม 
การเขียนขอความงาย ๆ และการเขียนจดหมายอิเล็คทรอนคิส 

GLAN 1102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    
      3(3-0-6) 

               English  for Everyday Communication 
  ศึกษาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  
เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อานและเขียน  ในสถานการณตาง 
ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอรม  การอานขอความ  
และอานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนขึ้น และมีความเปนสากล 
มากขึ้น 
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 A study of communication in fundamental English through 
listening, speaking, reading and writing in various situations. 
Practice English using role-play, form-filling, simple passages and 
e-mails in order to improve communicative skills for everyday life 
appropriately and efficiently. 

ENG 0102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและทักษะการเรียน  
      3(3-0) 
                    English for Communication and StudySkills 
 พัฒนาผู เ รียนใหมีทักษะการใชพจนานุกรม 
ทักษะในการอานบทความที่เกี่ยวกับ  เหตุการณปจจุบัน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาสังคม 
สิ่งแวดลอม ฯลฯ  โดยใชเทคนิคการอานขั้นสูง เชน การอาน
เพื่อหาหัวเรื่อง การอานจับใจความสําคัญและรายละเอียด 
และสามารถพูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุปความเพื่อ
รายงานขอความที่อานได  รวมถึงใหมีทักษะในการศึกษา
คนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ เชน  สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็คทรอนิคส 
 
 

GLAN 1103   ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ  3(3-0-6) 
                English for Academic Skills 
                     ศึกษาการใชพจนานุกรม  ทักษะการเดา

ความหมายของคําศัพท  การอานเพื่อหา หวัเรื่อง  ใจความหลัก  
รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก  การอานเพื่อการคิด
วิจารณ  และเพื่อสรุปความโดยใชกลยุทธในการอานและเขียน
เชิงวิชาการ  รวมทั้งการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อพัฒนา
และฝกใชทักษะทางวิชาการไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
    A study of dictionary usage, word attack skills, 
topics, main ideas, and supporting details, critical reading and summary 
using academic reading and writing strategies including information 
retrieval from various kinds of sources in order to improve and apply 
academic skills appropriately and efficiently. 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนขึ้น และมีความเปนสากล 
มากขึ้น 
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 GHUM 1101   จิตตปญญาศึกษา                3(3-0-6) 
                         Contemplative Studies 
     ศึกษาศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความ
จริง  ความดี  ความงาม  ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจากปญญา  ความ
ตระหนักรูและความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ดวยการบมเพาะ
ความรัก  ความเมตตา  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม  ความมี
เหตุผล  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญ  ศาสตร
แหงนพลักษณซึ่งกลาวถึงลักษณะของคนเกาแบบ  การคิดอยาง
เปนระบบ  และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง  
พรอมกับประยุกตใชในการพัฒนาตน  ตลอดจนการสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นและสังคม 
 

 

GH  0101    ความจริงของชีวิต    3(3-0) 
                  Meaning of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต 
โดยนําหลักความจริงของชีวิต  หลักปรัชญา และหลักศาสน
ธรรมมาใชเพื่อใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและ
ความหมายของชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสันติ
สุข และแกไขปญหาสังคมไดดวยวิถีทางแหงปญญา 

GHUM  1102   ความจริงของชีวิต   3(3-0-6) 
                          The Philosophy of Life 
                  ศึกษาความจริงของชีวิต   ความหมายของชีวิต  
โดยนําหลักความจริงของชีวิต  หลักปรัชญาและหลักศาสน
ธรรมมาใชให เข าใจตนเอง  และเขาใจถึงความจริงและ
ความหมายของชีวิต  สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสันติ
สุข  และแกไขปญหาไดดวยวิถีทางแหงปญญา ตลอดจนดําเนิน

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น เนนการดาํเนนิชีวิต
ตามหลัก  เศรษฐกิจพอเพยีง 
4.  ปรับปรุงชื่อภาษาอังกฤษเปน            
The Philosophy of Life 
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 ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความสมดุล
ของชีวิตภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 

  GHUM  2101    การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
                           Personality Development 

    ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ  ภาวะผูนํา  ทักษะการ
แสดงออกทางบุคลิกภาพ ทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ  
เนนการติดตอสื่อสารกับบุคคลใหถูกตองตามกาลเทศะและ
บุคคล  การตัดสินใจ  การจูงใจ  การเขาสังคมและการอยูรวมกับ
ผูอื่น  โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  วิเคราะหและประเมิน
ตนเอง  รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
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PG 0101  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0) 
                  Human Behavior and Self Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจยัแหง
พฤติกรรม    การพัฒนาตนเอง  มนุษยสัมพนัธเพื่อการทํางาน
รวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

 

GHUM 2102   พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตนตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
                          Human Behavior and Self Development  
  Through the Sufficiency Economy  
  Philosophy  
                          ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  
การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ     เพื่อการทํางานรวมกัน  การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  มีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวชิา 

MUS 0101  สุนทรียภาพทางดนตรี   3(3-0) 
                    Aesthetic of Music 
    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม  
และความสําคัญของดนตรีตอชีวิต  สังคม   การเมือง และ
การศึกษาจากนักปรัชญาสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งโดยตรง
และโดยออม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีที่ไดรับการยกยอง 

GHUM  2201  สุนทรียภาพทางดนตรี    3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Music 

      ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีที่มีตอ
ชีวิตประจําวัน  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  ทั้งทางตรง
และทางออม   รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล  โดย
เนนการฟงและดูเพื่อใหเกิดจินตนาการและซาบซึ้งในความงาม
ของดนตรี  พรอมกับแสดงออกในรูปแบบตางๆ 

 
 
 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น  เนนความเปนไทยและ
สากล 
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ART 0101  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป   3(3-0) 
                   Aesthetic of Visual Arts 
   ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยและ
ประสบการณทางความงาม การพัฒนา  ประสาทสัมผัส และ
เลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลป อันสนองความ
ตองการและความรูสึกทางอารมณและจิตใจ เพื่อนํามา
ปลูกฝงและพฒันาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและ
ความหมายของความเปนมนษุย 

GHUM  2202  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป    3(3-0-6) 
                Aesthetics of Visual Arts          

    ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ  ประเภทของ
งานศิลปะ  หลักการและองคประกอบเบื้องตนทางทัศนศิลป  
ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล  เพื่อการพัฒนาประสาท
สัมผัสและเลือกสรรคุณคาของความงามจากทัศนศิลป  นําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันตามสภาพแวดลอม สังคมและ
เศรษฐกิจ  เพื่อใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและความหมายของ
ความเปนมนุษย 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมาก 
     ขึ้น  เพิ่มเติมเนื้อความเปนไทยและ
สากล  
     รวมทั้งสามารถวิจารณตามทฤษฎี
ศิลปะ 
     ได 

DM  0101  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  3(3-0) 
                   Aesthetic of Performance 
 ศึกษาความหมายและความสํา คัญของ
สุนท รี ยภ าพทางการ เค ลื่อนไหวห ลัก เ บื้ อ งต นของ
ศิลปะการแสดง ลีลาการพูด การเคลื่อนไหวและจินตนาการ
ทางการแสดงศึกษาศิลปะการแสดงและองคประกอบการ
แสดงประเภทตาง ๆ ของไทยและสากล เพื่อใหเห็นคุณคา
ของศาสตรทางการแสดงซึ่งเปนพื้นฐานที่นําไปใชพัฒนา
และสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 

GHUM  2203  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Performing Arts 

 ศึ ก ษ า ค ว ามหม า ย แล ะค ว าม สํ า คัญขอ ง
สุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหว  ความรูทั่วไปของงานศิลปะ
และงานศิลปะการแสดง   ลักษณะและองคประกอบของการ
แสดงประเภทตาง  ๆ  ของไทยและนานาชาติ    หลักการ
เคลื่อนไหวและการสรางจินตนาการดานการแสดง  โดยการ
เรียนผานประสบการณจริง   เพื่อใหเห็นคุณคาของศาสตร
ทางการแสดงซึ่งเปนพื้นฐานที่นําไปใชพัฒนาและสรางสรรค
ชีวิตใหมีคุณภาพ 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น  เนนไทยและนานาชาติ  
และมีทักษะการดูและปฏิบัติเพื่อให
เห็นคุณคาของศาสตร 
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 GHUM  0104  สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6) 

                       Aesthetics of Life          
     ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและประเภทของ

สุนทรียศาสตร ความรูความเขาใจ  ความซาบซึ้งใน
สุนทรียศาสตรทางดนตรี  ทัศนศิลป  และศิลปะการแสดง  โดย
เรียนรูผานประสบการณจริง  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทาง
จิตใจซึ่งนําไปสูคุณคาและความหมายของความเปนมนุษย 
 

 

LSIT 0101   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู   3(3-0) 
                     Information for Learning 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ  
แหลงสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บ
และ สืบคนสารสน เทศด วยระบบคอมพิ ว เตอร และ
อินเตอรเน็ต เพื่อการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยให
ผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตสามารถกําหนด
ความตองการสารสนเทศ เลือกและประเมินผลแหลง
สารสนเทศ และนําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของ
การเขียนรายงานทางวิชาการที่เปนมาตรฐาน 

GHUM 1103  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    3(3-0-6)      
                        Information Technology Literacy for  

     Learning 
      ศึกษาความหมาย   ความสําคัญของการเรียนรู
สารสนเทศ  สารสนเทศและสังคมสารสนเทศ  แหลงเรียนรูและ
ทรัพยากรสารสนเทศ  วิเคราะหความตองการ  กลยุทธและ
กระบวนการสืบคน   และประเมินคุณคาของสารสนเทศ  
ตลอดจนการอางอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรมที่ถูกตอง
ตามมาตรฐานสากล  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ใชสารสนเทศ เพื่อเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  มีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวชิา
ภาษาอังกฤษเปน   Information 
Technology Literacy for  Learning 
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 GSOC 1101   ไทยศึกษา     3(3-0-6) 
                        Thai Studies 
     ศึกษาสภาพทั่วไปของประเทศไทย  เกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา  ที่ตั้ง  อาณาเขต การแบงภูมิภาค   ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา 
โดยมุงเนนใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษา คนควา วิเคราะห 
ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศไทยในสถานการณ
ปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเปนไทย  
และเปนพื้นฐานในการประยุกตใชเพื่อการดํารงตนในสังคม
อยางสันติสุข 
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 GSOC 1102   ทองถิ่นศึกษา     3(3-0-6) 
                       Local  Studies in Thailand 
        ศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังของทองถิ่น  
ดานสภาพภู มิศาสตร  ประวั ติศาสตร    เศรษฐกิจ   สังคม  
การเมือง  วัฒนธรรม  ศาสนา  และชาติพันธุ  โดยมุงเนนให
ศึกษาความสัมพันธและผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชน  ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ทองถิ่นในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเขาใจ   อัน
นําไปสูความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่น  และนําไป
ประยุกตใชในการดํารงตนในสังคมไดอยางสันติสุข 

 

 GSOC 2101  ชุมชนกับการพัฒนา    3(3-0-6) 
                       The Community and Development 
    ศึกษาลักษณะ องคประกอบและโครงสรางชุมชน 
วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชนกับการพัฒนา   ทุนของชุมชนใน
มิติตาง ๆ  โดยศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจชุมชนที่มีความ
หลากหลาย ซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ตลอดจนการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อนําไปสูการเรียนรูและการ
ปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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 GSOC 2102  สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
                   3(3-0-6) 
                       Thai Society and the Sufficiency              
                       Economy Philosophy  
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการ
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา    เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
สังคมภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะ
นําไปสูการพึ่งพาตนเอง    เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุข  มี
ความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 

 GSOC 2103   ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม    
       3(3-0-6) 
                       Diversities of  Society  and Culture 
     ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชาติ ชาตินิยม 
ทองถิ่นนิยม   ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย  
การนําเสนอภาพความเปนตัวตนและการสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  โดยวิเคราะหผานปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น  
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  เขาใจและยอมรับกลุมคนที่
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แตกตาง ทางดานเพศ ชาติพันธุ กลุมคนดอยโอกาสที่ถูกกีดกัน
ภายใตสังคมสมัยใหมอันนําไปสูความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

GSOC 0102 วิถีโลก  3(3-0) 
 Global Society and Living 
 ศึกษาววิัฒนาการทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก 
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง ตลอดจนศึกษาถึงการปรับตัวของประเทศ
ไทยดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองโลกปจจุบัน 
 

GSOC 2104   โลกยุคโลกาภวิัตน                           3(3-0-6) 
                        The Globalized  World  
  ศึกษาสภาพและปญหาเศรษฐกิจ   สังคม  
การเมือง  วัฒนธรรม  และ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่มีผลกระทบตอภูมิภาค
ตาง ๆ  ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิ
วัตน  โดยการอภิปรายและวิเคราะหกรณีศึกษา  เพื่อใหเกิด
ความรู  เขาใจ  ตระหนักและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในกระแสโลกาภิวัตน 
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GSOC 0104   กฎหมายในชวีิตประจําวัน   3(3-0) 
                       Law in Daily Life 
   ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายที่ควรรูและ
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน อาทิ  สาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายแพงและพาณิชย
และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กฎหมาย
การจราจร การคุมครองผูบริโภค การรับรูขอมูลขาวสารและ
การติดตอราชการ 

GSOC 1201   กฎหมายในชีวิตประจําวัน           3(3-0-6) 
                       Laws in Daily Life  
    ศึกษาที่มา  ความหมาย  ความสํา คัญและ
สาระสํ า คัญของกฎหมาย   กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของหลัก
นิติกรรม-สัญญา  ละเมิด  ครอบครัว  มรดก  กฎหมายอาญา  
กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  โดยศึกษา  
คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น  เพิ่มเติมกฎหมายที่
สําคัญและที่เกีย่วของใชีวิตประจําวนั  
รวมทั้งเพิ่มเติมวิธีการศึกษา  โดย
การศึกษา  อภปิรายกรณีตัวอยาง  
เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น 

 GSOC 1202   การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
                Thai Politics and Government      

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเมือง
การปกครอง   วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย  
โครงสรางและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการ
ปกครองไทยสมัยใหม  ประกอบดวยการปกครองในระบอบ
ประชา ธิปไตย อัน มีพระมหากษั ต ริ ย ท ร ง เป นประ มุข  
รัฐธรรมนูญ  อํานาจ  อธิปไตย  ระบบพรรคการเมือง  ระบบการ
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เลือกตั้ง  ระบบบริหารราชการไทยตามหลักธรรมาภิบาล  การ
ปกครองสวนทองถิ่น และแนวโนมของการเมืองการปกครอง
ไทย โดยศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  
เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักในความเปนพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยของไทย 

GSOC 0103   มนุษยกับสิ่งแวดลอม   3(3-0) 
                        Man and Environment 
 ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม เนนการสรางความเขาใจถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการ
อนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศึกษาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมที่ยั่งยืน 

GSOC 2301  มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื   3(3-0-6) 
               Humanity and Environmental  Sustainability   

  ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  
ความเขาใจถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการ
แกไข หลักการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ โดยเนน
การสรางความรู   ความเขาใจ วิเคราะหอภิปราย  ตลอดจนการ
ประเมินสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมผานกรณีศึกษา  เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ 
วิธีแกไข หลักการอนุรักษ  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เพื่ออยูรวมกันในสังคมดวยความ
ผาสุก 
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 GSOC 2302  การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                 Tourism for Quality of Life                

               ศึกษาความรูเบื้องตนและวิวัฒนาการดานการ
ทองเที่ยว ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะพื้นฐาน และ
รูปแบบการทองเที่ยว   แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในทองถิ่นและ
แหลงทองเที่ยวสําคัญอื่น ๆ   การวางแผนทองเที่ยวเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต   ตลอดจนผลกระทบและการอนุรักษการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน  โดยศึกษาคนควา  อภิปราย   กรณีศึกษา  เพื่อ
ประยุกตการทองเที่ยวสูคุณภาพชีวิตที่ดี   

 

 GSOC 2401  การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล  3(3-0-6) 
                      Financial Management and Personal  
  Accounting   
   ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการ  
การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล  การจัดทํางบประมาณ  
แหลงเงินฝาก  แหลงเงินกู  และวิธีคิดดอกเบี้ย   การวางแผนใช
เงินเพื่อเปนหลักประกันของชีวิต  การวางแผนภาษีและการเสีย
ภาษีเงินได  การจัดทํางบประมาณรายได  หลักการจัดสรรเงิน
รายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน  ตลอดจนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน  เพื่อสามารถวางแผนการ
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ใชจายเงินไดอยางเหมาะสม 

 GSOC 2402  หลักการจัดการองคการสมัยใหม   3(3-0-6) 
               Principles of the Management in Modern     
               Organization   

  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการ
จัดการสมัยใหม การจัดการองคการ   การจัดการทรัพยากรของ
องคการ หนาที่ในการจัดการ ประเด็นตาง ๆ  ที่นาสนใจเกี่ยวกับ
แนวโนมดานการจัดการสมัยใหม  โดยการศึกษาคนควาและ
กรณีศึกษา  อันนําไปสูการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีผลตอการจัดการองคการ 

 

 GSOC 2403  มนุษยกับเศรษฐกิจ               3(3-0-6) 
                       Humanity and the Economy  

         ศึกษา  ความหมาย  ความสํา คัญ  รูปแบบ
เศรษฐ กิจ   ความสัมพันธ ระหว า งมนุษย กับ เศรษฐกิ จ  
ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน สังคม และระหวางประเทศ  ภาวะเศรษฐกิจ
และบทบาทของรัฐ  ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการ  
โดยศึกษา  คนควา  อภิปราย และใชกรณีศึกษา  เพื่อการดําเนิน
ชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

 GSOC 2404  ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
   Fundamental Knowledge of Business Practices 

        ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ 
และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ  ดานการจัดการ  
การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหาร
สํานักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  
โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ  เพื่อเปนพื้นฐานใน
การประกอบธุรกิจ  

 

GSC 0106   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0) 
                    Thinking and Decision Making 
    หลักการและกระบวนการ คิดของมนุษย 
ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูลและขาวสาร 
ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิง
เสนและการประยุกตใชในการแกปญหาชีวิตประจําวัน 

GSCI  1101    การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
                        Thinking and Decision Making 

       ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  
ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูลขาวสาร  โดยการใช
หลักตรรกะ  การใชเหตุผล  การคิดเชิงตัวเลข  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรูดวยวิธีตาง ๆ เนนการ
เรียนรูผานการปฏิบัติ  เพื่อสามารถประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางถูกตอง 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น   เพิ่มเติมคําอธิบาย
รายวิชาเกี่ยวกบัการคิดเชิงตัวเลขและ
เนนการฝกปฏิบัติ   เพื่อการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(2-2) 
                   Information Technology for Life 
 ศึกษาเกี่ ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) และคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและ
มีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร การ
ประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงานขอมูล การใช
โปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกตเพื่อการสืบคนขอมูล 
การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลตาง ๆ 
เชนInternet, Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, 
ICQ เปนตน สําหรับการศึกษาคนควา  การทํารายงาน การ
นํ า เสนอผลงานและการดํ ารง ชีวิตประจํ าวันอย า ง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา 
 
 
 
 
 

GSCI 1102   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(3-0-6)  
                      Information Technology for Life   
  ศึกษาหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ  
ประโยชนของอินเทอรเน็ต  ความเกี่ยวของของสารสนเทศใน
การใชชีวิตประจําวัน   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีที่ใช
ใ นก า ร จั ด ก า ร ฐ านคว าม รู แ ล ะก า รสร า งส า รสน เทศ  
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร ความปลอดภัยบน
คอมพิวเตอร  โดยเรียนรูผานการปฏิบัติการใชโปรแกรมระบบ  
โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล และการสื่อสารขอมูลบน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน  

 1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ในเรื่องของ  แหลงที่มาของ
สารสนเทศ  ประโยชนของ
อินเทอรเน็ต  พาณิชย อิเล็กทรอนิกส   
การสรางสารสนเทศ   รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกีย่วของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีการปฏิบัติการใช
โปรแกรมระบบ   และโปรแกรม
ประยุกต 
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GSC 0105    วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0) 
                    Science for Quality of Life 
 ศึ กษ า ก ร ะบวนก า ร และพัฒน าก า รท า ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนําความรูทางวิทยาศาสตร
มาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปน
สุขและมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม 
สังคมการเมืองและวัฒนธรรม 

 

GSCI  2101    วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                       Science for Quality of Life  
    ศึ กษาคว ามหมายและความ สํ า คัญของ
วิทยาศาสตร เพื่ อ คุณภาพชีวิต  กระบวนการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  
อนามัยเจริญพันธุ  ผลกระทบของความกาวหนา 
ทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม โดยการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และใช
กรณีศึกษา เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีคุณภาพ 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาใหรูถึง
ความหมายและความสําคัญของวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติและ
เพิ่มเติมวิธีการศึกษา  โดยวิธีศึกษา  
คนควา  วเิคราะหโดยใชกรณีศึกษา   

GSC 0109    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน     
      3(3-0) 
                     Science and Technology in Everyday Life 
 ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พัฒนาการของวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีกับการ
ปร ะ ยุ ก ต ใ ช ส า ร เ คมี แ ล ะฟ สิ กส ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น 
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน   เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทองถิ่น สิ่งแวดลอม และ
ปญหา 

GSCI 2102   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   
      3(3-0-6) 
                     Science and Technology in Daily Life   

  ศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการประยุกตใช
สารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน   เทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  เทคโนโลยี
ทองถิ่น  การประยุกตใชและผลกระทบการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต  สังคม  และโลก  โดยการศึกษาคนควา 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาในสวน
ของการประยุกตใชและผลกระทบ  
และเพิ่มเติมวธิีการศึกษา  โดย
การศึกษาคนควา  วิเคราะห  อภิปราย
และศึกษากรณีศึกษา 
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วิเคราะห อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อดําเนินชีวิตในประจําวันอยาง
รูเทาทัน ถูกตอง และปลอดภัย  

 GSCI 2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
               Food  for the Development of Living  
 Standards 

   ศึกษาแหลงอาหารที่จําเปนตอคุณภาพชีวิต  อาหาร
สําหรับบุคคลในวัยตาง ๆ  ภูมิปญญาอาหารพื้นบาน  ผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  คุณคาของอาหารกับสุขภาพ  
หลักการเลือกบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด  อันประกอบดวย 
อาหารกับการชะลอความแก  อาหารบําบัดโรค  อาหารขจัด
สารพิษ และการอานฉลากกํากับอาหาร การคิดและตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหาร โรคและอันตรายที่เกิดจากการบริโภค
อาหารไมถูกหลักสุขอนามัย   โดยศึกษาคนควา  อภิปราย 
วิเคราะห และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 GSCI 2104  พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                Plants for the Development of Living 
 Standards 

  ศึกษาความสําคัญของพืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิที่
เปนแหลงอาหาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการปลูกพืช  การใช
ประโยชนจากพืชเพื่อการดํารงชีวิต   รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบตาง ๆ  และ
วิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
การศึกษา วิเคราะห อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสราง
สุขภาพกายและจิตใจใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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PE 0101   วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย   3(3-0) 
                 Exercise Science 
 ศึกษาหลักวิทยาศาสตรในการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ การเลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมฝกการออก
กําลังกายใหเหมาะสมกับเพศและวัย การตรวจสอบสุขภาพ
ทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางรางกาย การปองกันและดูแลรักษาการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การ
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อาหารกับ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติกิจกรรมการออก
กําลังกาย  โดยการเลนกีฬาชนิดตาง ๆ และผลของการออก
กําลังกายที่มีตอระบบตาง ๆ ของรางกายหลังจากการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

GSCI 2105  วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย   3(3-0-6) 
                     Sport and Health Sciences 
     ศึกษาความสําคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตร
การออกกําลังกาย  การเลือกกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  การ
จัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสม  การตรวจสอบ
สุขภาพทางกาย  การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย  การปองกันและดูแลอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬา  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  และผลการ
ออกกําลังกาย โดยเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ เพื่อใหเกิดพัฒนาการ
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
 

1.  ปรับรหัสวิชาตามประกาศ 
2.  ปรับรูปแบบหนวยกิตเปน (ท-ป-ศ) 
3.  ปรับปรุงชื่อ ภาษาอังกฤษ  เปน 
Sport and Health Sciences   
4.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิา  เนน
การฝกปฏิบัติเพื่อเกิดการพัฒนา
ทางดาน   รางกาย  จติใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา  
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 
หลักสูตร        ศิลปศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชา       ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ชื่อปริญญา     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

หลักสูตร        ศิลปศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชา       ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ชื่อปริญญา     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  33   หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ                                                           97  หนวยกิต 
  กลุมวิชาเอก                                                                97  หนวยกิต 
  บังคับ                                                                     84  หนวยกิต   
  เลือก                                                                      30  หนวยกิต 
กลุมวิชาโท (เปดใหวิชาเอกอื่น) ไมนอยกวา                 30 หนวยกิต 
  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                                              6  หนวยกิต 
  กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ                7   หนวยกิต   
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6   หนวยกิต  
                   
                                                                  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30   หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ                                                         97  หนวยกิต 
กลุมวิชาชีพ                                                                 97  หนวยกิต 
  บังคับ                                                                   60  หนวยกิต   
  เลือก                                                                    30  หนวยกิต 
กลุมวิชาโท (เปดใหวิชาเอกอื่น) ไมนอยกวา               30 หนวยกิต 
ประสบการณภาคสนาม                                                7  หนวยกิต   
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6  หนวยกิต  
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะ                                                     97  หนวยกิต 
 
ENG 1103     สัทศาสตรเพื่อการใช 3(2-2) 
                         Practical English Phonetics 
                        Definition of phonetics and its basic principles.  
Characteristics of vowels and consonants, phonetic symbols, and 
transcription.  Transcription of words, phrases and sentences.  
Study segmental and non-segmental features.  Survey of speech 
sound difficulties in English for Thai speakers.  Practical exercises 
in the language laboratory are required. 
 
 
 
 
 

กลุมวิชาชีพ                                                                  97 หนวยกิต 
วิชาบังคับ 
ENG 1103    สัทศาสตรเพื่อการใช                                 3(3-0-6) 
    Practical English Phonetics 
     ศึกษานยิามของสัทศาสตรและกฎเกณฑพื้นฐาน   
ลักษณะเฉพาะของเสียงสระ และเสียงพยัญชนะ  สัทอักษรและ
การถายเสียง   ในระดบัคํา วลี และประโยค  ลักษณะของ เสียง
สระและพยัญชนะ และสวนที่อยูสูงกวาเสียงสระและพยญัชนะ  
รวมถึงสํารวจเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย 
โดยใชวิธีการฝกปฏิบัติการออกเสียงทั้งในหองปฏิบัติการภาษา
และหองเรียน  

To study the definition of phonetics and its basic 
principles. Characteristics of vowels and consonants, phonetic 
symbols, and transcription of words, phrases and sentences.  
Study segmental and non-segmental features.  Survey of 
common speech sound difficulties in English for Thai speakers.  
Practical exercises in the language laboratory are required. 

 
 
เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 1216  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1                             3(3-0)  
                   Forms and Usage in English 1 
 Extended review of grammar / structure in English, with 
particular attention to sentence forms, word order, subject-verb 
agreement, and tenses.  Application of forms and usage of spoken 
and written structures in a communication context.  Analysis of 
text-dialogue or prose with attention to the forms used.  
Productive exercises with attention to syntactic accuracy are 
required. 

 

ENG 1216   รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1                      3(3-0-6) 
  Forms and Usage in English 1 
                    ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษโดย
เนนที่รูปแบบของประโยค      การเรียงลําดบัคํา  ความสอคลอง
ของประธานและกริยา กาล ตลอดจนการนําไปใช รูปและการใช
โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทสื่อสารตางๆ รวมทั้ง
การวิเคราะหเนื้อเรื่อง บทสนทนา หรือรอยแกว โดยมุงเนนเรื่อง
ของรูปแบบของภาษาที่ใช  แบบฝกหัดที่เนนเรื่องความแมนยําใน
การสรางประโยค 

       To study English grammar and structure, with 
attention to sentence forms, word order, subject-verb agreement, 
and tenses. Application of forms and usage of spoken and written 
structures in a communication context. Analysis of text dialogue 
or prose with attention to the forms used. Productive exercises 
with attention to syntactic accuracy. 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 2401  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ
ภาษาอังกฤษ                                                         3(3-0)   
Sociological and Cultural Background of English-
Speaking Countries 

 A study of sociological and cultural background of 
English-speaking countries.  Topics include history, religion, 
politics, social relations, family systems, technology, the arts and 
music.  Some attention to recent trends that have affected these 
countries is included. 
 

ENG 2401   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 
                           เจาของภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 

           Sociological and Cultural Background of  
           English-Speaking Countries  

 ศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศเจาของภาษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดานภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ศาสนา การเมือง การศกึษา คานยิมทางสังคม 
ศิลปะและวิถีชีวิต ตลอดจนสภาพปจจุบันของประเทศเหลานั้น 

         To study the sociological and cultural background 
of English-speaking countries. Topics include geography, 
history, religion, politics, education, cultural values, arts and way 
of life.  Current trends and issues of these countries will also be 
explored. 

 
 
 
 
 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 1217  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2                             3(3-0)  
                   Forms and Usage in English 2 
 A further study of grammar / structure proceeding to 
more detailed work with texts of increasing linguistic or discourse 
complexity with particular attention to compound and complex 
sentences.  The emphasis is on expanding language performance 
in order to produce the required aspects of language in specific 
contexts. 
 

ENG 1217   รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2                   3(3-0-6) 
     Forms and Usage in English 2 
    วิชาบังคับกอน : ENG 1216 Forms and Usage  
                            in English 1 

ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สูงขึ้น  โดยมุงเนนโครงสรางที่มีความซับซอนทางภาษา
ทั้งภาษาพดูและภาษาเขียนในบริบทที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
  To study  more advanced level. Incorporation of further 
general language study proceeding to more detailed work with 
texts of increasing linguistic or discourse complexity. Integration 
of the language use in both spoken and written forms in more 
specific contexts. 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 

ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                              3(3-0) 
        Business English 1 
 An introductory course providing basic knowledge of 
business with concentration on inter-office communication.  
Variety of business terminology and expressions are introduced 
through related topics, e.g. office organization, staff and duty, 
telephoning, making arrangements and appointments, social 

ENG 1501   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                               3(3-0-6)   
     Business English 1 

                   ศึกษาเกีย่วกับการใชภาษาในแวดวงธุรกิจ  ตั้งแต
การสื่อสารภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน  มีการใช
รูปแบบภาษาที่หลากหลาย  ขึ้นอยูกับสถานการณ เชนการรับ – 
สงขอมูล  การอธิบายและนําเสนอเกี่ยวกับองคกรตาง ๆ โดยเนน
ใหผูเรียนสามารถใชภาษาเชิงธุรกิจไดอยางถูกตอง 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 
contact, business correspondence in the office (memo, notes, 
notices, announcement), letters of inquiry, quotation, order, and 
job application. 
 

   To study English commonly used in everyday 
business transactions including giving basic personal 
information, describing leisure activities, presenting a company, 
making polite requests, reserving a hotel and a flight, giving 
directions, inviting, telephoning, recommending and suggesting, 
welcoming visitors, exchanging date book information, etc. 

ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                     3(3-0) 
  Business English 2 
 A further study of business English communication with 
concentration on domestic and international trade, business 
transaction in various fields and situations, e.g. import-export, 
shipping, banking transaction, hotel transaction, making agendas 
and minutes, company report, product description 
(advertisements), and business articles from various sources. 
 

ENG 1502   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                               3(3-0-6) 
     Business English 2 
     วิชาบังคับกอน: ENG 1501 Business  
                             English 1 

ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายและเปรียบเทียบ
ลักษณะสินคา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตําหนแิละการขอ
อภัย การใหคําแนะนํา การสั่งและจัดสงสินคา และการตอรอง
ราคา ที่ใชในแวดวงธุรกิจ เปนตน 
                 To study English used in 
correspondence dealing with describing processes, exchanging 
opinion, comparing product features, predicting future events, 
complaints and apologies, giving advice, ordering and supplying 
goods, and negotiating prices, etc. 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG2503  การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ                                3(3-0) 
Speaking Business English  
 A study of the quasi-formal language of interaction 
between business associates, in one-to-one meetings : consultant-
client, producer-buyer ; group meetings, and conferences.  Further 
analysis of telephone calls for business situations and for 
interviews.  In productive situations learners are carefully 
prepared in “propriety”, which incorporates features of politeness, 
clear diction, use of pauses, etc.  The course includes transcripts of 
spoken interaction of various types, role-play and simulation 
exercises. 
 

ENG 1503  การฟงและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1           3(3-0-6) 
          Listening and Speaking in Business English 1 
           ศึกษาการฟงและการพูดเพื่อธุรกิจและการ

ปฏิสัมพันธทางสังคม ฝกฝนการใชคําศัพทที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพ ทางสังคม และการเดินทาง การฝกฝนทักษะภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การแนะนํา การสนทนาในการทํางาน การวิเคราะหความ
จําเปน การตดัสินใจ การบรรยายประสบการณ       การนดัหมาย 
การศึกษา โดยการสื่อสารโตตอบหลายประเภท บทบาทสมมติ 
และ สถานการณสมมติ 

          To study the speaking and listening English for business 
and social reason. Practice in using vocabulary useful for their 
professional lives, social and travel situation. There is extensive 
practice of useful communicative language; making 
introductions, discussing work, analyzing needs and making 
choices, describing experience, making arrangements.The course 
included transcripts of spoken interaction of various types, role-
play and simulation exercise. 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG2504  การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ                                   3(3-0) 
              Reading Business English 
 An increase of comprehension capacity and speed in 
reading materials related to business.  It advances proficiency and 
efficiency in interpreting the organization and objectives of 
various texts as mentioned above.  A practice of making 
summaries and short synopses of selected materials as well as 
discussions on the assigned topics. 
 

ENG 1505   การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                  3(3-0-6) 
     Reading in Business English 1 
               ศึกษาการประกอบโครงสรางประโยคและการ
ตีความอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของบริบททางธุรกิจ 
ผูเรียนไดฝกทักษะดานการสรุปความและประมวลบทความที่
เลือกศึกษา รวมทั้งรวมอภิปรายในหัวขอที่กําหนด 
  To study the developing advanced proficiency 
and efficiency in interpreting the organization and objectives of 
various business texts. Students are to be trained to develop skills 
in summarizing and making short synopsis of selected materials. 
Discussions on the assigned topics are also provided to students.  
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 

ENG 3210 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน                              3(3-0) 
                  Mass Media English 
 A study of principle media such as newspapers and 
magazines, brochures, itineraries, advertisements.  Particular 
attention to syntactic and lexical features, using headlines, 
promotional literature, articles, newsletters, commercial 
advertisements, and classified advertisements as well as taped 

ENG 3210   ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน                         3(3-0-6) 
   Mass Media English 

   ศึกษาเกี่ยวกับสื่อมวลชนไดแก  หนังสือพิมพ 
นิตยสาร  แผนพับโฆษณา  กําหนดการเดินทาง  โฆษณาใน
หนังสือพิมพและนิตยสาร  เปนตน   โดยการเนนลักษณะ
โครงสรางภาษาและคําศัพท ภาษาที่ใชในหัวขอขาว ภาษาโฆษณา
ประชาสัมพันธ บทความ จดหมายขาว โฆษณาเชิงธุรกิจและ

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 
radio and television for interpretation and discussion. 
 

โฆษณายอย บทพูดในวิทยุ และโทรทัศน เพื่อการตีความหมาย
และอภิปรายความหมาย 

To study the principle media such as 
newspapers and magazines, brochures, itineraries, 
advertisements in newspapers and magazines. Particular attention 
to syntactic and lexical features, using headline, promotional 
literature, articles, newsletters, commercial advertisements, and 
classified advertisements as well as transcripts of taped radio and 
television for interpretative reading and discussion.  
 

ENG 3505  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ                              3(3-0) 
         Writing Business English  
              A practice in writing both internal and external 
correspondence e.g. memos, faxes, email, reports, and different 
types of business letters such as enquiries, replies and quotations, 
order, complaints, etc. 
 

ENG 2509  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                   3(3-0-6) 
          Business English Writing 1 

                    ศึกษาดานการเขียนทางธุรกิจเบื้องตนในระดับ
ประโยคและยอหนา มุงเนนการศึกษาโตตอบทางจดหมายทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร เชน เอกสารสงทางโทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส รายงาน และจดหมายประเภทตาง ๆ อาทิเชน 
จดหมายสอบถามขอมูลสินคา จดหมายตอบกลับการสอบถาม
ขอมูลสินคา และใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสินคา จดหมายรองเรียน 
เปนตน 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 
              To study the effective basic business English 

writing, including the sentence and paragraph, with emphasis on 
writing both internal and external correspondence e.g. faxes, e-
mail, reports and different types of business letters such as 
enquiries, replies and quotations, order, complaints etc. 

ENG 3506 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ                              3(3-0) 
      Business English Translation 
 A translation of business and legal documents from 
English to Thai and vice versa.  Accurate meaning of the original 
text is emphasized. 
 

ENG 2511  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                 3(3-0-6) 
     Translating in Business English 1 

   ศึกษาเกี่ยวกับการแปลเนื้อความธุรกิจจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษทั้ง
สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิค โดยเนนขอมูลสนับสนุนการขาย 
ขอมูลเกี่ยวของทางธุรกิจและจดหมายธุรกจิประเภทตาง ๆ 

To study the translation of English business 
texts into Thai and Thai into English. Texts include printed and 
online promotional materials as well as various types of business 
correspondence and transactions. 
 
 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG3204  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน                             3(3-0) 
                  Public Speaking in English 
 A study of transcripts of speeches, and how the message 
is presented.  Discourse features, including organization of content 
and developing an argument : syntactic features, including set 
phrases, metaphor, etc.  Delivery of selected speeches : voice 
projection, tempo, pitch variation, use of pause, etc.  Writing of 
speeches for given situations, and presentation to peers in group 
activities such as debates. 
 

ENG 3204   การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน                 3(3-0-6) 
   Public Speaking in English 
           ศึกษาบทพูด การสงสาร ลักษณะของวาทการ การ
เรียบเรียงและการพัฒนาเนื้อความ โครงสรางทางไวยากรณ การ
เปรียบเทียบเปรียบเปรย การใชเสียง จังหวะ การหยดุเวนวรรค 
รวมถึงการฝกเขียนบทพูด การฝกพูดในชั้นเรียนและการโตวาที 

       To study the scripts of discourses, and how the 
message is presented.  Discourse features, including organization 
of content and its development: syntactic features, metaphor, 
voice projection, tempo, pitch variation, use of pause, etc.  
Writing of scripts for given situations, and presentation such as 
speeches and debates. 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 3402 ไทยศึกษา                               3(3-0) 
        Thai Studies 
 The use of English in reading and presenting information 
in the areas related to Thai studies :  Thai culture, geography and 
history encompassing religion, arts, music, language and 
literature, customs and traditions, values and beliefs, ways of life, 
etc.  Note-taking, reporting, research and translation are included. 
 

ENG 3402         ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา                3(3-0-6) 
English for Thai Studies           

  ศึกษาการใชภาษาอังกฤษในการอาน ศึกษา
คนควา และการนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับไทยศึกษา เชน 
วัฒนธรรมไทย ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปะ ดนตรี 
ภาษาและวรรณกรรม จารีตประเพณี คานิยม ความเชื่อ และวิถี
ชีวิต โดยใชการจดบันทึก การรายงาน การวิจัยและการแปล 

To study the use of English in reading, studying and 
presenting information in the areas related to Thai studies: Thai 
culture, geography, history religion, arts, music, language and 
literature, customs and traditions, values and beliefs, ways of life 
etc. Note-taking, reporting, research and translation are included. 
 

 

ENG 2513 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1                           3(3-0) 
                    English for Tourism 1 
 An overview of English for tourism industry, nationwide 
and within their own communities as well as internationally,  with 
an emphasis on the use of vocabulary and expressions needed in 
the tourism industry. 

ENG 2513   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1                  3(3-0-6) 
        English for Tourism 1 

               ศึกษาเกีย่วกับคําศัพทและถอยคําภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเนนเนื้อหาความรู
เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและตางประเทศ 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

               To study English for tourism industry, nationwide 
and within their own communities as well as internationally, with 
an emphasis on the use of vocabulary and expressions needed in 
the tourism industry.    
 

ENG 2514  ภาษาอังกฤษเพือ่การทองเที่ยว 2                          3(3-0) 
        English for Tourism 2 
 A further study of language skills with vocabulary and 
expressions used in different aspects of tourism, e.g. 
accommodation, itinerary, description and simulation of tourist 
attractions, etc. 
 

ENG 2514   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2            3(3-0-6) 
  English for Tourism 2 

                      วิชาบังคับกอน: ENG 2513 ภาษาอังกฤษ  
                            เพื่อการทองเที่ยว 1 
       ศึกษาตอเนื่องจากภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
1 เกี่ยวกับคําศัพทและถอยคําในภาษาอังกฤษที่ใชในสถานการณที่
หลากหลายในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน ที่พัก ตารางเวลาการ
ทองเที่ยว การอธิบายสถานที่ทองเที่ยว 
      To study the language skills with vocabulary 
and expressions used in different aspects of tourism, e.g. 
reserving accommodation, creating itinerary schedules  and 
giving information about tourist attractions.  
 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 2519 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1                             3(3-0) 
                    English for Hotel 1 
 A study of generalities on hotel, vocabulary and 
expressions required in the hotel business such as front office, 
food and beverage, restaurant and housekeeping.  Communication 
with hotel guests and other English-speaking staff members in 
real-life situations. 
 

ENG 2515   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1                     3(3-0-6) 
        English for Hotel 1 
        ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรู ความเขาใจใน

ขอมูลดานการโรงแรมเบื้องตนตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เชน แผนกตอนรับ 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกภัตตาคาร และแผนกแมบาน 
นอกจากนี้ยังมีการแสดงบทบาทสมมติในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระหวางพนักงานและแขกที่มาพักที่โรงแรมในแผนก
ตางๆ 

         To study the generalities on hotel, vocabulary and 
expressions required in the hotel business such as front office, 
food and beverages, restaurant and housekeeping.  
Communication with hotel guests and other English-speaking 
staff members in real-life situations. 
 
 
 
 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 2520  ภาษาอังกฤษเพือ่การโรงแรม 2                3(3-0) 
      English for Hotel 2 
 A further study of language skills with vocabulary and 
expressions used in various situations, e.g. taking reservations, 
ticketing, checking in / out, taking orders, dealing with complaints 
and giving bills. 
 

ENG 2516   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  
        English for Hotel 2                                     3(3-0-6) 
       วิชาบังคับกอน : ENG 2519 English for Hotel 1 

        ศึกษาตอเนื่องจากภาษาอังกฤษเพื่อการโรมแรม 1 
เกี่ยวกับคําศัพทและถอยคําภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การจองที่พัก การจองตั๋ว การลงทะเบียนเขา
และออกจากที่พัก การรับคําสั่ง การรับเรื่องรองทุกข และการออก
ใบเสร็จ เปนตน  
       To study the language skills with vocabulary and 
expressions used in various hotel situations, e.g. making room 
and ticket reservations, checking in / out, taking orders, dealing 
with complaints and issuing bill payment. 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 

ENG 3531 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร  
English for Finance and Banking                 3(3-0) 
    
 An overview of terminology and expressions in the areas 
of finance and banking with the practice in both speaking and 
reading skills.  The topics studied include forms of services, etc., 

ENG 3520   ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน 
 English for Banking and Finance        3(3-0-6) 
             ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา หลักการสําคัญและวธิี
ปฏิบัติที่ใชในดานการธนาคารและการเงิน โดยเนนทักษะการพดู
และการอาน หัวขอที่ศึกษาไดแก ประเภทของธนาคาร บริการของ
ธนาคาร บริการธนาคารผานระบบอินเตอรเนต คําศัพทเกี่ยวกับ

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 
forms of money and investments (stocks, shares, bonds, etc., types 
of banks, banking current issues in the areas of banking and 
finance from various sources e.g. newspapers, magazines and 
internet are also emphasized. 
 

เงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หนี้และเครดิต และการ
ลงทุน (หุน พนัธบัตร ฯลฯ)  
           To study the terminology and expressions, key 
concepts and practices in the area of banking and finance with 
the practice in both speaking and reading skills. Topics include 
types of bank, banking services, internet banking, terms for 
money, foreign exchange, loans and credit, and investments 
(stocks, bonds, etc.) 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 3532  ภาษาอังกฤษเพือ่การประชาสัมพันธ                    3(3-0) 
        English for Public Relations 
 A focus on special forms of English used in presenting a 
product or service to the public:  press release material, 
promotional material, and the various ways each of these text 
types presents its message.  The course involves integrated skill 
exercises in lexical selection, reading and preparing samples of 
written text, and special study of features of headings, headlines, 
slogans and set phrases. 
 

ENG 3521    ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ                         
            English for Public Relations                  3(3-0-6) 

             ศึกษาหลักการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปน
สื่อในการสื่อสารของภาษาอังกฤษสําหรับประชาสัมพันธโดย
มุงเนนพัฒนาทักษะในการฟง การพูด การอาน และ        การเขียน
ที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ  ศึกษาคําศัพทเฉพาะ และการเขียนขั้น
พื้นฐานเพื่อใชในการสื่อสาร เขาใจความหมายหลักการนาํไปใช
ใหถูกตอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 

The study the special forms of English used in 
presenting products or services to public: press release materials, 
promotional materials, and the various ways each of these text 
types presents its message. The course involves integrated skill 
exercises in lexical selection, reading and preparing samples of 
written texts, and special study of features of headings, 
headlines, slogans and set phrases. 
 
 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 

ENG 3405  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1  
   English for Cultural Communication 1   3(3-0) 
          การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
ในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใหขอมูลเบื้องตนทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการแสดงบทบาทสมมุติในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 
   This course focuses on using English in cultural 
communication. A topic range to be studied includes language 
uses for communication as well as basic information about 
Thailand and vocabulary.  
 

ENG 3405  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1  
   English for Cultural Communication 1 
          การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรู ความ
เขาใจในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใหขอมูลเบื้องตน
ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงัมีการแสดงบทบาทสมมุติในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 
   This course focuses on using English in cultural 
communication. A topic range to be studied includes language 
uses for communication as well as basic information about 
Thailand and vocabulary.  
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 

ENG 3406   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 2  
              English for Cultural Communication 2 
              (รายวิชาบังคับกอน : ENG 3405  English for  
                          Cultural Communication 1) 
                   การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
ในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการใหขอมูลและคําศัพท
ในเนื้อหาที่เพิม่ขึ้นและหลากหลายนอกเหนือจากเนื้อหาวิชา

ENG 3406   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 2  
              English for Cultural Communication 2 
              วิชาบังคับกอน : ENG 3405  English for    
                          Cultural Communication 1 
                   ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรู ความเขาใจใน
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการใหขอมูลและคําศัพทใน
เนื้อหาที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายนอกเหนือจากเนื้อหาวิชา

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 



 
 
 

 

176 

 

หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1 ตลอดจนการแสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณตางๆ 
   This course focuses on a further study of 
language skills with vocabulary and expression. The topic ranges 
and information are presented in English in the area of Thai 
culture including custom, history, architecture, religion, etc. 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1 ตลอดจนการแสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณตางๆ 
   To study the language skills with vocabulary 
and expression. The topic ranges and information are presented 
in English in the area of Thai culture including custom, history, 
architecture, religion, etc. 
 

ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ                3(250) 
  Independent Studies 
 Classroom-based and individual study.  The classroom-
based period includes a practice of basic research skills: criteria 
for selection of a topic; draft plans for the projects; extraction of 
information from textbooks, journals, magazines and newspapers; 
information from interviews and questionnaires.  A presentation 
and display of student’s own project are encouraged. 
 

ENG 3902   การศึกษาเอกเทศ                                                 
            Independent Studies 

        ศึกษาโดยใชการเรียนการสอนเปนพืน้ฐาน 
รวมกับการศึกษาดวยตนเอง   การเรียนรูรวมกันภายในหองเรียน
รวมถึงการฝกฝนทักษะในการทําวิจัยพื้นฐาน ไดแก หลักเกณฑ
ของการเลือกสรรหัวขอ  การวางแผนเพื่อทําโครงการ  การเลือก
เฟนขอมูลจากตํารา  สิ่งพิมพ  นิตยสาร หนงัสือพิมพ และ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส  ขอมูลจากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม  และ
การสัมมนาเกีย่วกับกระบวนการวจิัย  การนําเสนอ และแสดงผล
งานของผูเรียน 
 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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หลักสูตรเดิม   พุทธศักราช ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช ๒๕๕๓ เหตุผล 
          Classroom-based and non-classroom based 

individual study.  The classroom-based period includes a practice 
of basic research skills: criteria for selection of a topic; draft 
plans for the projects; extraction of information from textbooks, 
journals, magazines, newspapers and the internet; information 
from interviews and questionnaires; and   a classroom seminar of 
research processes. A presentation and display of student’s own 
project are mandatory. 
 

ENG 4802  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี 
                     ภาษาอังกฤษธุรกิจ                               2(90) 
                     Preparation for Professional Experience in  
                     Business English 
 A simulated practice through using advanced English in 
different business settings such as hotel and tourism industries, 
import and export, airline services, marketing, finance and 
banking, etc. 
 

ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ENG 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิ จ   
                   Preparation for Professional Experience in  
                   Business English                                            1(0-3-2) 
      การฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองใน
สถานประกอบการของรัฐหรือของเอกชนที่มีการใชภาษาอังกฤษ
ทั้งพูดและเขียนในการติดตอกับผูที่พูดภาษาไทยไมได 
      A simulated practice in using English in either 
government or private sectors where English is used whether in a 

เนื้อหารายวิชาสามารถเทียบกันได 
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written or spoken form when communicating with non-Thai 
speakers. 
สหกิจศึกษา 
COOP 3801  การเตรียมสหกิจศึกษา    
          Cooperative Education Preparation       1(0-3-2) 
          หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  
กระบวนการและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจ
ศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เพื่อนําไปพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน การปรับตัวใน
สังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  
โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู
เบื้องตนเกีย่วกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน
ในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวชิา  แนวทางการจัดทําโครงการ  การรายงานผล
ปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอผลงาน
โครงการ 
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ENG 4804 การฝกประสบการณวิชาชพีภาษาอังกฤษธุรกิจ           
                   Field Experience in Business English              5(450)   
    A practice in business settings such as hotels and 
tourism industries, import and export, airline services, marketing, 
finance and banking, etc. 
 

ENG 4801 การฝกประสบการณวิชาชพีภาษาอังกฤษธุรกิจ  
       Field  Experience in Business  English          6(560) 
       การฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงใน
สถานประกอบการของรัฐหรือของเอกชนที่มีการใชภาษาอังกฤษ
ทั้งพูดและเขียนในการติดตอกับผูที่พูดภาษาไทยไมได 
     An actual practice in using English in either 
government or private sectors where English is used whether in a 
written or spoken form when communicating with non-Thai 
speakers. 
 
COOP 4801  สหกิจศึกษา    
          Cooperative Education                               6(560) 
          รายวิชาบังคับกอน COOP 3801  เตรียมสหกิจ 
                       ศึกษา               
                        การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไม
นอยกวา 560 ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  
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การจัดทําโครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียน
รายงานโครงการ  และการนาํเสนอโครงการตามคําแนะนาํของ
พนักงานพี่เลี้ยง  อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศเพื่อใหเกิด
ทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม  จริยธรรมในวชิาชีพ  
มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  เพื่อให
เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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