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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

สารบญั 

 

 หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 1 

1. ช่ือหลักสตูร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 1 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 2 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน 

            หลักสตูร 

3 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบั 

            พันธกจิของสถาบัน 

4 

13. ความสัมพันธก์บัหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 5 

  

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 6 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

  

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งหลกัสูตร 9 

1. ระบบการจัดการศึกษา 9 

2. การด าเนินการหลักสตูร 9 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 12 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 53 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 53 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

สารบญั (ต่อ) 

 

 หนา้ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 55 

1. ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 55 

2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูร 

    สู่รายวิชา วิชาศึกษาทั่วไป 

61 

3. ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลหมวดวิชาเฉพาะ 

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูร 

    สู่รายวิชา วิชาเฉพาะ 

64 

67 

  

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 74 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน  74 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 74 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 74 

  

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์ 75 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 75 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 75 

  

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 76 

1. การบริหารหลักสูตร 76 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 76 

3. การบริหารคณาจารย์ 77 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 78 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 78 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

79 

79 

  

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 81 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 81 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 81 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 82 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสตูร 82 
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สารบญั (ต่อ) 

 

ภาคผนวก หนา้ 

ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญตรี  

 พ.ศ. 2548 

ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 

ค  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ง  การส ารวจความต้องการศึกษาในหลักสูตร 

จ  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

 

83 

 

99 

101 

109 

114 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาเพือ่อาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ    มนุษยศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย :หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเพื่ออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Language for Careers (International Program) 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็ : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาเพื่ออาชีพ) 
     ช่ือยอ่ : ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Bachelor of Arts(Language for Careers) 
    ช่ือยอ่ : B.A. (Language for Careers) 
 

3. วชิาเอก/แขนงวชิา 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 ก าหนดใหต้ลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 126 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
 หลกัสูตรจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับผูเ้ขา้ศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
หากนิสิตมีความประสงคท่ี์จะเรียนหมวดวชิาโทภาษาต่างประเทศกบัมหาวทิยาลยัท่ีมีขอ้ตกลง

ความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒและคณะมนุษยศาสตร์กบั
มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ นิสิตสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้

 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเพื่ออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม ่

พ.ศ. 2557 ก าหนดเปิดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 คณะกรรมการการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบให้

เปิดหลกัสูตรใหม่ ในการประชุมคร้ังท่ี 13/2556 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 
สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบใหเ้ปิดหลกัสูตรใหม่ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2557 
สภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุมติั/เห็นชอบให้เปิดหลกัสูตรใหม่ ในการประชุม                  

คร้ังท่ี 4/2557 วนัท่ี 4 กรกฏาคม 2557 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร เม่ือวนัท่ี ............... 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
แห่งชาติในปีการศึกษา 2561 

 
8. อาชีพทีป่ระกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาภาษาเพื่ออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) สามารถใชค้วามรู้
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศในการประกอบวชิาชีพ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในสาขาวิชาชีพตามกลุ่มสาขาวชิาเอกเลือก ดงัน้ี  
นกัธุรกิจ นกัการตลาด เลขานุการ เจา้หนา้ท่ีบุคคลหรือฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รต่างประเทศ นกั
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ พนกังานบริการ พนกังานบริหารการขาย ธนาคาร ล่ามเชิงธุรกิจ พนกังานองคก์ร
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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- พนกังานตอ้นรับของสายการบิน พนกังานการโรงแรมท่ีมีสาขาในต่างประเทศโรงแรมในเครือ

ต่างประเทศพนกังานการท่องเท่ียว นกัวางแผนและจดังาน ผูใ้หบ้ริการในองคก์ารท่ีตอ้งใช้

ภาษาองักฤษในการส่ือสาร  

- นกับริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูด้  าเนินรายการ พิธีกร นกัประชาสัมพนัธ์ นกัจดัรายการวทิยุ

ประกาศรายการโทรทศัน์ นกัข่าว นกัเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทนัสมยั  

หรืองานอ่ืนๆ ท่ีใชค้วามรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษและ/หรือภาษาท่ีสาม 
 

9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ล าดบั
ที ่

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ญาณิสา บูรณะชยัทวี 

ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2524 
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์
การศึกษา), 2538 

มหาวทิยาลยัศิลปากร
มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

x-xxxx-
xxxxxx-xx-x 

2. 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วรรณกานต ์ ลิขิตรัตนพร 

ค.บ. (การมธัยมศึกษา),  2524 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์, 
2535 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

x-xxxx-
xxxxxx-xx-x 

3. อาจารย ์Nicole Lasas B.A. (History), 2535 
M.A. (Applied Linguistics), 
2544 

University of California  
University of 
Massachusetts 

x-xxxx-
xxxxxx-xx-x 

  

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

   

 
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
  การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี 2558 ของประเทศไทย เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ร่วมมือในการท าธุรกิจระหว่างประเทศมากข้ึน และใน
ขณะเดียวกันก็ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่งซ่ึงเป็นความท้าทายของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการพฒันาบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน ในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 นอกจากน้ี ยงัพบวา่ในปัจจุบนัแนวโนม้การจา้งงานชะลอตวั มีอตัราการวา่งงานเพิ่มข้ึน และการ
ผลิตก าลงัคนระดบัปริญญาตรีเกินความตอ้งการของตลาดแรงงาน (ขอ้มูลจากกระทรวงแรงงาน ระหวา่ง
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ปี พ.ศ. 2555-2559 ท่ีมา http://www.thaigov.go.th) ท  าให้นายจา้งมีโอกาศเลือกได้มากข้ึน และมกัเลือก
จา้ง เฉพาะคนท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ ท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 
กลุ่มแรงงานท่ีจบการศึกษาใหม่ และไม่มีความรู้ดา้นภาษาองักฤษเพียงพอ จึงขาดโอกาสการไดง้านท า  
 คณะมนุษยศาสตร์ ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ หลกัสูตร
ปกติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ไดผ้ลิตบณัฑิตต่อเน่ืองมาตลอด แต่แนวโนม้ในปัจจุบนั และผลกระทบจากการ
รวมตวัเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (AEC) ท าให้ประเทศชาติ และความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถโดดเด่นดา้นภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศ 
รวมถึงทกัษะอาชีพ คณะฯ จึงได้ปรับหลกัสูตรน้ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อบณัฑิตจะสามารถเขา้สู่
ตลาดแรงงาน ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล  
 หลกัสูตรน้ีจะเป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยั มีความเป็นสากล ทั้งทางดา้นวิชาการและทกัษะทางอาชีพ 
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน รายวิชาเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บณัฑิตมีความรู้
ความสามารถโดดเด่นด้านภาษาองักฤษและใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพดา้นธุรกิจการ
บริการ การบริหารจดัการ ธุรกิจกบัองคก์รระหวา่งประเทศ และในแวดวงการส่ือสารมวลชน 

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 ตามแผนความร่วมมือทางสังคมและวฒันธรรมประชาคมอาเซียนเน้นการอยู่ร่วมกนัในสังคม
อย่างมีความสุข ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งเท่าเทียมกนั และมีความมัน่คงทางสังคม อยา่งไรก็ตาม 
การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกิดความหลากหลายดา้นภาษา สังคมและวฒันธรรมจึง
จ าเป็นต้องพฒันาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะชีวิต สามารถร่วมเรียนรู้และปรับบทบาทการ
เสริมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนและมีความสุข ระหว่างกลุ่มต่างวฒันธรรม
ทางภาษามีความเขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมทางภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต เคารพใน
คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตส านึกสาธารณะต่อคนในสังคม และมีทกัษะการคิดอยา่งเช่ือมโยงกบักลุ่มท่ีสัมพนัธ์เหมาะสมต่อสังคม 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
     12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 หลกัสูตรตอ้ง
เตรียมผูเ้รียนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงมีรายวชิาเฉพาะดา้น เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หลกัสูตรน้ีจึง
มุ่งเนน้สร้างบณัฑิตท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษในสังคมพหุวฒันธรรมได ้

การปรับปรุงหลกัสูตรน้ีให้เป็นหลกัสูตรนานาชาติค านึงถึงความส าคญัของภาษาองักฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกนิสิตให้สามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดม้าประกอบ
อาชีพ และยงัเนน้การพฒันาศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนิสิตผา่นการฝึกงาน หลกัสูตรจึงมีรายวชิา
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ท่ีมีเน้ือหาทนัสมยั เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีองค์ความรู้ท่ีทดัเทียมกับสมาชิกของประชาคมอาเซียน และ
สามารถน าความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาชีพไปขบัเคล่ือนประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน 
     12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
แผนปฏิบติัการยุทธศาสตร์หลกั (SSAP 4) ดา้นการพฒันาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล และ
แผนปฏิบติัการยุทธศาสตร์หลกั (SSAP 5) ด้านการพฒันาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตและบุคลากร 
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559)ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดา้นการ
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เพื่อผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม จึงจ าเป็นต้องพฒันาหลักสูตร
นานาชาติ เพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพดา้นวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานสาขาวิชาตามมาตรฐานสากล 
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในการพฒันาสังคม และชุมชน เพื่อตอบสนอง
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและคณะฯ 
 
13.ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 

 มีขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒและคณะมนุษยศาสตร์
กบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ (ภาคผนวก ฉ) ดงัน้ี 

1) School of Information and Communication, Meiji University, Japan 
2) Illinois State University, The United States of America 
3) Victoria University of Wellington, New Zealand 
4) Yamaguchi University, Japan  
5) Naruto University of Education, Japan 
6) Busan University of Foreign Studies, Republic of Korea 
7) Hunkuk University of Foreign Studies, Republic of Korea 
8) Yunan University of Finance and Economics, Republic of China 
9) The University of Social Science and Humanities, Republic of Vietnam 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
     1.1 ปรัชญา 
 ความเป็นเลิศดา้นภาษา และวชิาชีพ เป็นรากฐานในการพฒันาชีวติ  
 1.2 ความส าคัญ 

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 หลกัสูตรตอ้ง
เตรียมนิสิตให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงมีรายวิชาด้านภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษกับด้านวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายวิชาตอ้งมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีองค์ความรู้ท่ีทดัเทียมในการเปิด
การคา้เสรีกบัสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) มุ่งสร้างบณัฑิตท่ีมี
ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษให้เท่าเทียมกบัประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมโลก คณะฯจึงจดัท าหลกัสูตรนานาชาติตามแผนปฏิบติัการยุทธศาสตร์หลกั (SSAP 4) 
ด้านการพฒันาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถระดับ
มาตรฐานสากล 

1.3 วตัถุประสงค์ เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. มีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
2. มีความรู้และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและภาษาต่างประเทศในการประกอบ

อาชีพ 
3. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อวชิาการ วิชาชีพ และสังคม  
4. มีความสามารถในการคิดและประยกุตท์กัษะทางปัญญาในการประกอบอาชีพในอนาคต 

2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเพื่ออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) มีแผนพฒันา
ปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพฒันา ยทุธศาสตร์ และตวับ่งช้ีการพฒันาปรับปรุง ซ่ึงคาดวา่จะ
ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดงัน้ี 
 พ.ศ. 2558 เปิดรับนิสิตหลกัสูตรใหม่ 
 พ.ศ. 2559 หลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
      แห่งชาติ 
 พ.ศ. 2560 ประเมินหลกัสูตรตามตวับ่งช้ีกลาง 
 พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลกัสูตรตามผลการประเมิน 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การพฒันาหลกัสูตร 
ปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิตสาขาวชิาภาษาเพื่ออาชีพ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ใหมี้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

 
- น าผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
- ก าหนดใหนิ้สิตปีสุดทา้ย 
อาจารยผ์ูส้อน และอาจารย์
พิเศษประเมินหลกัสูตร 
- ประเมินความพึงพอใจของ
บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมี
คุณภาพของหลกัสูตร 
 
- วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก
ท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต
บณัฑิต 

 
- มคอ. 7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตร 
 
- รายงานผลการประเมินจาก
นิสิตปีสุดทา้ย อาจารยผ์ูส้อน
และอาจารยพ์ิเศษ 
- รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบณัฑิตและผูใ้ช้
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพของ
หลกัสูตร 
- สรุปบทวเิคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

การพฒันาการเรียนการสอน 
มีแผนปฏิบติัการการพฒันา
อาจารย ์ดา้นวชิาการ เทคนิคการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
การวดัผล มีระบบการติดตามให้
อาจารยน์ าความรู้/ทกัษะท่ีได้
จากการพฒันามาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน และการ
วดัผล 
 
 
 
 
 
 

 
- เพิ่มพนูความรู้/ทกัษะแก่อาจารย ์
เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
- ส่งเสริมการประเมินผลท่ีเนน้
พฒันาการของผูเ้รียน 
 
 
- พฒันาระบบสารสนเทศท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
- จดัโครงการ/กิจกรรมเสริมนอก
หลกัสูตรท่ีเนน้ทกัษะการเรียนรู้
ทั้ง 5 ดา้นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
 

 
- มีโครงการ/กิจกรรมการอบรม
เพิ่มพนูความรู้/ทกัษะแก่อาจารย ์
 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อระบบสารสนเทศ
ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
- จ  านวนรายวชิาท่ีใชก้าร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการของ
ผูเ้รียน 
 



12 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 - จดัโครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตปริญญาตรีเพื่อพฒันา
ประสบการณ์วชิาชีพก่อนฝึกงาน  
โครงการติดตามผลการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพนิสิต
หลกัสูตรศศ.บ.สาขาวชิาภาษา
เพื่ออาชีพ และโครงการศึกษาดู
งานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
- เชิญผูมี้ประสบการณ์ทาง
วชิาการหรือวชิาชีพ และอาจารย์
จากมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
มาเป็นอาจารยพ์ิเศษ 

- ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการ
สอนกิจกรรมทางวชิาการและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ของคณะ 
- ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ: จ านวน
นิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการและร้อย
ละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ และทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบเพิ่มข้ึน  
- ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ: รายงาน
พฒันาการของนิสิตท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความสามารถในการน า
ความรู้/ทกัษะท่ีไดม้าพฒันา
ตนเอง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
อาจารยพ์ิเศษ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 จดัใหนิ้สิตฝึกงานในประเทศหรือต่างประเทศ กบัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีใชภ้าษาองักฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศ ในภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ย 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีพ.ศ. 2548 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
    2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน้ เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณสมบัติทัว่ไปของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

1) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผดิปกติท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2) ไม่เคยถูกใหอ้อกจากสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ มาแลว้ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

หรือกระท าความผดิต่างๆ ท่ีไม่ใช่ทางดา้นวชิาการ 
3) จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษ เน่ืองจากกระท าความผดิหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ

วดัความรู้เพื่อสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวทิยาลยัไดว้า่จะตั้งใจศึกษาเล่า

เรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้ 
หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

5) เป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
6) ในกรณีท่ีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ

โรงเรียนในต่างประเทศ จะตอ้งไดรั้บการรับรองการเทียบความรู้จาก
กระทรวงศึกษาธิการของไทย 
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 2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
 กลุ่มที ่1 ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

1) มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 
ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ถา้ส าเร็จการศึกษาแลว้ใหคิ้ดคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งหมด) หรือ 

2) มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่นอ้ยกวา่ 5 รายวชิา หรือ GCE“O”Level ไม่ต ่า
กวา่ C 

3) หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 
500 คะแนนข้ึนไป (Paper-based Test: PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based 
Test: IBT) หรือตั้งแต่ 173 คะแนน (The Computer-based Test: CBT) หรือผลสอบ 
IELTS ท่ีระดบัคะแนน 5 ข้ึนไป หรือ CU-TEP ไม่ต ่ากวา่ 60 จะไดรั้บการพิจารณา
ยกเวน้การสอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ 

4) หากมีผลสอบ SAT (Critical Reading and Mathematics) ไม่ต ่ากวา่ 900 จะไดรั้บการ
พิจารณายกเวน้การสอบขอ้เขียนความถนทัางการเรียน 

 กลุ่มที ่2 ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือโรงเรียนมธัยมในต่างประเทศ 

1) มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต ่ากวา่ 2.00 จากระบบ
คะแนนเตม็ 4 หรือเทียบเท่า (ถา้ส าเร็จการศึกษาแลว้ใหคิ้ดคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งหมด) 
หรือ 

2) มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่นอ้ยกวา่ 5 รายวชิา หรือ GCE“O”Level ไม่ต ่า
กวา่ C 

3) หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 
500 คะแนนข้ึนไป (Paper-based Test: PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based 
Test: IBT) หรือตั้งแต่ 173 คะแนน (The Computer-based Test: CBT) หรือผลสอบ 
IELTS ท่ีระดบัคะแนน 5 ข้ึนไป หรือ CU-TEP ไม่ต ่ากวา่ 60 จะไดรั้บการพิจารณา
ยกเวน้การสอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ 

4) หากมีผลสอบ SAT (Critical Reading and Mathematics) ไม่ต ่ากวา่ 900 จะไดรั้บการ
พิจารณายกเวน้การสอบขอ้เขียนความถนดัทางการเรียน 

 
 
 



15 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1 นิสิตส่วนหน่ึงมีปัญหาการปรับตวัในการเรียน เน่ืองจากระบบการเรียนมหาวทิยาลยั
ของหลกัสูตรนานาชาติ แตกต่างจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 
 2.3.2 การปรับตวัดา้นการใชชี้วติในต่างประเทศของนิสิตชาวต่างชาติ  
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
 2.4.1 จดัการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ ฝึกการมีวินยัการบริหาร
เวลาและเทคนิคการเรียนในมหาวทิยาลยั 

2.4.2 จดัใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีดูแล และใหค้  าแนะน าแก่นิสิตชาวไทย
และชาวต่างชาติ 
 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 80 80 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 80 160 240 320 320 
จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80  

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณรายรับ 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าธรรมเนียม 
(เหมาจ่าย) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินอุดหนุนรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 
จ านวนนิสิต 80 80 80 80 80 
รายรับต่อหวั 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

หมายเหตเุป็นไปตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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งบประมาณรายจ่าย 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบด าเนินการ 
ค่าใชจ่้ายบุคลากร 19,950,000 19,900,000 19,850,000 19,800,000 19,750,000 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
ทุนการศึกษา 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
รายจ่ายระดบั
มหาวทิยาลยั 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวม (ก) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
ข. งบลงทุน 
ครุภณัฑ ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวม (ข) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
รวม (ก)+(ข) 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 

 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) รวมตลอด
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 126 หน่วยกิต 
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        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ภาษาองักฤษ)  30 หน่วยกติ 

2. หมวดวชิาเอก  72 หน่วยกติ 
    2.1 วชิาเอกบงัคบั - 45 หน่วยกิต 
    2.2 วชิาฝึกงาน  -   3 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก (เลือกเป็นกลุ่ม) - 24 หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาโท (เลือกเป็นกลุ่ม)  18 หน่วยกติ 

4. หมวดวชิาเลอืกเสรี (ภาษาองักฤษ)    6 หน่วยกติ 

รวม 126 หน่วยกติ 
 

 
 3.1.3 รายวชิา 
1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ภาษาองักฤษ)ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวชิาภาษาก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต  ดงัน้ี 

 1.1.1 ภาษาไทยก าหนดใหเ้ลือกเรียน  ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิตจากรายวชิาต่อไปน้ี 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์     3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review 

 1.1.2 ภาษาต่างประเทศก าหนดใหเ้ลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิตจากรายวชิาต่อไปน้ี 
มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 
มศว 123 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1    3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I 
มศว 124 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2    3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 
มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I 
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มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II 
มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I 
มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II 
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I 
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2      3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II 
มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I 
มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II 
1.2  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีก าหนดใหเ้ลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  6  

หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปน้ี 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ      3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
มศว 142 วทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 
มศว 143 พลงังานทางเลือก      3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy 
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั     3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวติเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
มศว 341 วทิยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลงังาน และจิต  3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 
1.3  กลุ่มวชิาศิลปศาสตร์ ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต  ดงัน้ี 

 1.3.1  วชิาบังคับ  ก าหนดใหเ้รียน  9  หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปน้ี 

มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนุษย ์     3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development 
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มศว 251 มนุษยก์บัสังคม       3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 

 1.3.2  วชิาเลอืก  ก าหนดใหเ้ลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปน้ี 

มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ      3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด     3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและจริยธรรม    3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
มศว 354 มนุษยก์บัสันติภาพ      3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
มศว 355 พุทธธรรม       3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism 
มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา     3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์     3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 
มศว 361 ประวติัศาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสังคม    3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 
มศว 362 มนุษยก์บัอารยธรรม      3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
มศว 363 มนุษยก์บัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย   3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics, Government and Law 
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์     3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 
มศว 365  หลกัการจดัการสมยัใหม่      3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 
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มศว 366 จิตวทิยาสังคม       3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology 
มศว 367 กฎหมายทัว่ไป       3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies 
มศว 371 ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรม และเทคโนโลย ี   3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 
มศว 372 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
มศว 373 ภูมิลกัษณ์ชุมชน       3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community 
มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน      3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน    3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management 

2. หมวดวชิาเอกก าหนดให้เรียนไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิตดงัน้ี 
 2.1 วชิาเอกบังคับก าหนดใหเ้รียน 45 หน่วยกิตจากรายวชิาต่อไปน้ี 

ภอน 111  อาชีพและการใชภ้าษาเพื่ออาชีพ 3(2-2-5) 
ELC 111 Careers and Language for Careers 
ภอน 121  วฒันธรรมและภาษาตะวนัออก     3(3-0-6) 
ELC 121 Eastern Culture and Languages 
ภอน 122  วฒันธรรมและภาษาตะวนัตก 3(3-0-6) 
ELC 122 Western Culture and Languages 
ภอน 123  บุคลิกภาพ และมารยาทธุรกิจสากล   3(3-0-6) 
ELC 123 Personality and Business Manner 
ภอน 212  ภาษา และอาชีพในองคก์รขา้มชาติ 3(3-0-6) 
ELC 212 Language and Careers in Multinational Companies 

 ภอน 231 ภาษาและภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
 ELC 231 Introduction to Language and Linguistics  

ภอน 232 สัทศาสตร์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
ELC 232 English Phonetics 
ภอน 233 ภาษาและการส่ือสารพหุวฒันธรรม    3(2-2-5) 
ELC 233 Language and Cross Culture Communication 
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ภอน 234 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 3(2-2-5) 
ELC 234 English for Organization Communication 
ภอน 241    จิตวทิยาสังคมในองคก์ร 3(2-2-5) 
ELC 241 Social Psychology in Organization 
ภอน 335  หลกัการแปล 3(3-0-6) 
ELC 335 Principles of Translation 
ภอน 336 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
ELC 336 Creative Writing 
ภอน 342  ภาวะผูน้ าและกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
ELC 342 Leadership and an Effective Group 

 ภอน 375  การพดูในท่ีสาธารณะ      3(2-2-5) 
ELC 375 Public Speaking 
ภอน 493 สัมมนาภาษาเพื่ออาชีพ  3(2-2-5) 
ELC 493  Seminar in Language for Careers 

 2.2 วชิาฝึกงานก าหนดใหมี้การฝึกงาน 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวชิา ดงัน้ี 
ภอน 391 การฝึกงานในประเทศ  3(0-9-6) 
ELC 391 Practicum  

 ภอน 392 การฝึกงานต่างประเทศ*  3(0-9-6) 
ELC 392 Practicum Abroad  
*หมายเหต ุนิสิตท่ีฝึกงานต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

2.3 วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึง ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ดงัน้ี 

 2.3.1 กลุ่มภาษาเพือ่ธุรกจิ 
ภอน 272 การเขียนรายงานเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
ELC 272 Business Report Writing 
ภอน 273 การอ่านเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
ELC 273 Business Reading 
ภอน 371 ภาษาองักฤษเพื่อการพาณิชย ์     3(3-0-6) 
ELC 371 English for Commerce 
ภอน 372 ภาษาองักฤษเพื่อการตลาด 3(3-0-6) 
ELC 372 English for Marketing 
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ภอน 373 ภาษาองักฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ 3(3-0-6) 
ELC 373 English for Business Conference 
ภอน 374 การแปลแบบล่ามเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
ELC 374 BusinessInterpretation 
ภอน 473 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการคา้ปลีก   3(2-2-5) 
ELC 473 English for Retail Management 

 ภอน 494 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ       3(2-2-5) 
ELC 494 Research Methodology for Language for Careers 
ภอน 495 คน้ควา้อิสระ 3(1-0-8) 
ELC495 Independent Study 
 2.3.2 กลุ่มภาษาเพือ่การบริการ 

 ภอน 252  ภาษาองักฤษส าหรับเลขานุการ      3(3-0-6) 
 ELC 252  English for Secretaries  
 ภอน 253 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
 ELC 253 English for Tourism and Hotel Business  

ภอน 351 ภาษาองักฤษเพื่อการบริการ 3(3-0-6) 
ELC 351 English for Hospitality Management 

 ภอน 353  ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการบิน       3(2-2-5)
 ELC 353  English for Airline Business 

ภอน 354 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเท่ียวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
ELC 354 English for Outbound – Tour Conducting  
ภอน 361 ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
ELC361 English for Public Relations   
ภอน 443 ภาษาองักฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 3(2-2-5) 
ELC 443 English for Human Resources Management 

 ภอน 494 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ     3(2-2-5) 
ELC 494 Research Methodology for Language for Careers 
ภอน 495 คน้ควา้อิสระ 3(1-0-8) 
ELC 495 Independent Study 
 2.3.3 กลุ่มภาษาเพือ่การส่ือสารมวลชน 
ภอน 282 การพดูภาษาองักฤษในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทนัสมยั 3(2-2-5) 
ELC 282 English Speaking in Modern Electronics Media 
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ภอน 284 การเขียนภาษาองักฤษผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทนัสมยั 3(2-2-5) 
ELC 284 English Writing via Mordern Electronics Media 

 ภอน 362 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์    3(2-2-5) 
 ELC 362 Movies and Television Script Translation 

ภอน 363 ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นผูด้  าเนินรายการ และพิธีกร  3(2-2-5) 
ELC 363 English for Moderators and Master of Ceremonies 
ภอน 364 ภาษาองักฤษเพื่อการรายงานข่าว 3(2-2-5) 

 ELC 364 English for News Reporting 
ภอน 365 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5) 
ELC 365 English for Advertisement 
ภอน 486 ภาษาองักฤษเพื่อการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

 ELC 486 English for Information Technology Management 
 ภอน 494 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ     3(2-2-5) 

ELC 494 Research Methodology for Language for Careers 
ภอน 495 คน้ควา้อิสระ 3(1-0-8) 
ELC 495 Independent Study 

3. หมวดวชิาโท* ก าหนดใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึง ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต ดงัน้ี 
* เปิดให้เรียนเฉพาะนิสิตในหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) เท่าน้ัน 

3.1 กลุ่มภาษาจีน* 
 ภออ 211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1                    3(2-2-5) 
 ALC 211 Chinese for Communication I 
 ภออ 212 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 ALC 212 Chinese for Communication II 
 ภออ 313 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3                                               3(2-2-5) 
 ALC 313 Chinese for Communication III 
 ภออ 314 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ALC 314   Chinese for Business 
 ภออ 415 ภาษาจีนเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 
 ALC 415   Chinese for Hospitality Management 
 ภออ 416 วฒันธรรมจีนร่วมสมยั 3(3-0-6) 
 ALC 416  Contemporary Chinese Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศเจ้าของภาษาได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
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3.2 กลุ่มภาษาเกาหล*ี 
 ภออ 221 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 ALC 221 Korean for Communication I 
 ภออ 222 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 2    3(2-2-5) 
 ALC 222 Korean for Communication II   
 ภออ 323  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3    3(2-2-5) 
 ALC 323 Korean for Communication III  
 ภออ 324 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ALC 324   Korean for Business 
 ภออ 425 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 
 ALC 425   Korean for Hospitality Management 
 ภออ 426 วฒันธรรมเกาหลีร่วมสมยั 3(3-0-6) 
 ALC 426  Contemporary Korean Culture 

* นิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศเจ้าของภาษาได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  

3.3 กลุ่มภาษาญีปุ่่น* 
 ภออ 231  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 ALC 231  Japanese for Communication I 
 ภออ 232 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2    3(2-2-5) 
 ALC 232  Japanese for Communication II 
 ภออ 333  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
 ALC 333  Japanese for Communication III 
 ภออ 334 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ALC 334   Japanese for Business 
 ภออ 435 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 
 ALC 435   Japanese for Hospitality Management 
 ภออ 436 วฒันธรรมญ่ีปุ่นร่วมสมยั 3(3-0-6) 
 ALC 436  Contemporary Japanese Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศเจ้าของภาษาได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
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3.4 กลุ่มภาษาเขมร* 
 ภออ 241 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 ALC 241 Khmer for Communication I 
 ภออ 242 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
 ALC 242 Khmer for Communication II 
 ภออ 343 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 3  3(2-2-5) 
 ALC 343 Khmer for Communication 3 
 ภออ 344 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ALC 344   Khmer for Business 
 ภออ 445 ภาษาเขมรเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 
 ALC 445   Khmer for Hospitality Management 
 ภออ 446 วฒันธรรมเขมรร่วมสมยั 3(3-0-6) 
 ALC 446  Contemporary Khmer Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศเจ้าของภาษาได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

3.5 ภาษาเวยีดนาม* 
 ภออ 251 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 ALC 251  Vietnamese for Communication I   
 ภออ 252 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 2    3(2-2-5) 
 ALC 252  Vietnamese for Communication II   
 ภออ 353 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
 ALC 353 Vietnamese for Communication III 
 ภออ 354 ภาษาเวยีดนามเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ALC 354   Vietnamese for Business 
 ภออ 455 ภาษาเวยีดนามเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 
 ALC 455   Vietnamese for Hospitality Management 
 ภออ 456 วฒันธรรมเวยีดนามร่วมสมยั 3(3-0-6) 
 ALC 456  Contemporary Vietnamese Culture   

* นิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศเจ้าของภาษาได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
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3.6 ภาษาฝร่ังเศส* 
 ภอต 261  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 WLC 261  French Communication I 
 ภอต 262  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 WLC 262  French Communication Il 
 ภอต 363 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 
 WLC 363 French Communication Ill 
 ภอต 364 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 WLC 364   French for Business 
 ภอต 465 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 
 WLC 465   French for Hospitality Management 
 ภอต 466 วฒันธรรมฝร่ังเศสร่วมสมยั 3(3-0-6) 
 WLC 436  Contemporary French Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศเจ้าของภาษาได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

3.7 ภาษาเยอรมัน* 
 ภอต 271  ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5)  
 WLC 271  German Communication I 
 ภอต 272  ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5)  
 WLC 272  German Communication Il 
 ภอต 373 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 3  3(2-2-5)  
 WLC 373 German Communication Ill 
  ภอต 374 ภาษาเยอรมนัเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
  WLC 374   German for Business 
  ภอต 475 ภาษาเยอรมนัเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 
  WLC 475   German for Hospitality Management 
  ภอต 476 วฒันธรรมเยอรมนัร่วมสมยั 3(3-0-6) 
  WLC 476  Contemporary German Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศเจ้าของภาษาได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

 นอกจากภาษาต่างประเทศขา้งตน้ยงัมีภาษาอ่ืนท่ีนิสิตสามารถเลือกเรียนในประเทศ
เจา้ของภาษา ท่ีมหาวทิยาลยัฯ และคณะฯ มีขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ หรือในสถาบนัท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้ทั้งน้ี 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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4. หมวดวชิาเลอืกเสรีก าหนดใหเ้ลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวชิาใดก็ไดท่ี้มี
การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ หรือเลือกเรียนในต่างประเทศโดยรับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ดว้ยตนเอง  
  
ค าอธิบายความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 
 เลขรหสันอกวงเล็บ   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวชิา                      
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 1 หมายถึง   จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 2 หมายถึง   จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 3 หมายถึง   จ านวนชัว่โมงท่ีศึกษาดว้ยตนเอง 
ความหมายของรหัสวชิา  

  ภอน (ELC)  หมายถึง ภาษาเพื่ออาชีพ หลกัสูตรนานาชาติ 
  เลขรหสัตวัแรก หมายถึง ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
  เลขรหสัตวักลาง หมายถึง หมวดวชิาดงัต่อไปน้ี 
  เลข 1  หมายถึง  ภาษา อาชีพ  
  เลข 2  หมายถึง วฒันธรรม  
  เลข 3  หมายถึง  ภาษาภาษาศาสตร์ การส่ือสาร  
  เลข 4  หมายถึง  จิตวทิยาสังคม 
  เลข 5  หมายถึง  การท่องเท่ียว การบริการ การบริหาร 
                  ทรัพยากรบุคคล 
  เลข 6  หมายถึง การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารมวลชน 
  เลข 7  หมายถึง  ธุรกิจ 
  เลข 8  หมายถึง สารสนเทศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  เลข 9  หมายถึง สัมมนาวจิยัคน้ควา้อิสระ และฝึกงาน 
  เลขรหสัสุดทา้ย หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแต่ละหมวดวชิา 

ภออ (ALC) หมายถึง กลุ่มภาษาตะวนัออก และภาษาในกลุ่ม  
   ประเทศสมาชิกอาเซียน  
ภอต (WLC) หมายถึง กลุ่มภาษาตะวนัตก 
   (ภาษาฝร่ังเศสและภาษาเยอรมนั) 

  เลขรหสัตวัแรก หมายถึง ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
  เลขรหสัตวักลาง หมายถึง หมวดวชิาดงัต่อไปน้ี 
  เลข 1  หมายถึง ภาษาจีน 
  เลข 2  หมายถึง  ภาษาเกาหลี  
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  เลข 3  หมายถึง ภาษาญ่ีปุ่น 
  เลข 4  หมายถึง  ภาษาเขมร 
  เลข 5  หมายถึง ภาษาเวยีดนาม 
  เลข 6  หมายถึง  ภาษาฝร่ังเศส 
  เลข 7  หมายถึง ภาษาเยอรมนั 

เลขรหสัสุดทา้ย หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแต่ละหมวดวชิา 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการเรียนหลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเพื่ออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ปีที ่1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
วิชาภาษาไทย        3 หน่วยกิต 
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   3 หน่วยกิต 
วิชาศิลปศาสตร์        3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเอก(บงัคบั) 
ภอน 111 อาชีพและการใชภ้าษาเพื่ออาชีพ       3(2-2-5) 
ภอน 121 วฒันธรรมและภาษาตะวนัออก       3(3-0-6) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  3 หน่วยกิต 
วิชาศิลปศาสตร์       6 หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาเอก(บังคบั) 
ภอน 122 วฒันธรรมและภาษาตะวนัตก      3(3-0-6) 
ภอน 123 บุคลิกภาพ และมารยาทธุรกิจสากล   3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกติ รวม 15 หน่วยกติ 

  
 

ปีที ่2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
วิชาภาษาองักฤษ        3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเอก (บังคบั) 
ภอน 231 ภาษาและภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
ภอน 233 ภาษาและการส่ือสารพหุวฒันธรรม     3(2-2-5)
ภอน 241 จิตวิทยาสงัคมในองคก์ร       3(2-2-5) 

หมวดวชิาเอก(เลอืก) 
1 รายวิชา              3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาโท 

1 รายวิชา         3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
วิชาภาษาองักฤษ        3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเอก (บังคบั) 
ภอน 212 ภาษาและอาชีพในองคก์รขา้มชาติ       3(3-0-6)
ภอน 233 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ                        3(3-0-6) 
ภอน 234 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในองคก์ร  3(2-2-5) 

หมวดวชิาเอก(เลอืก) 
1 รายวิชา               3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาโท 
1 รายวิชา         3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกติ รวม 18 หน่วยกติ  
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ปีที ่3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป(เลอืก) 
 เลือกเสรีในหมวดศึกษาทัว่ไป 1 วิชา     3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเอก(บังคบั) 
ภอน 335 หลกัการแปล        3(3-0-6) 
ภอน 375 การพดูในท่ีสาธารณะ                         3(2-2-5) 

หมวดวชิาเอก(เลอืก) 
2 รายวิชา        6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาโท 
1 รายวิชา        3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป(เลอืก) 
 เลือกเสรีในหมวดศึกษาทัว่ไป1 วิชา       3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเอก(บังคบั) 
ภอน 336 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์                       3(2-2-5) 
ภอน 342 ภาวะผูน้ าและกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ      3(2-2-5) 

หมวดวชิาเอก(เลอืก) 
2 รายวิชา          6 หน่วยกิต 
หมวดวชิาโท 
1 รายวิชา          3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกติ รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคฤดูร้อน 
หมวดวชิาเอก (ฝึกงาน) 
เลือกฝึกงาน 1 วิชา จาก ภอน 391 การฝึกงานในประเทศ
หรือ ภอน 392 การฝึกงานต่างประเทศ              3(0-9-6) 

รวม 3 หน่วยกติ 
 

ปีที ่4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2 
หมวดวชิาเอก(บังคบั) 
ภอน 493 สมัมนาภาษาเพื่ออาชีพ           3(2-2-5) 

หมวดวชิาเอก(เลอืก) 
2 รายวิชา       6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาโท 

1 รายวิชา       3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลอืกเสรี 
1 รายวิชา       3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาโท 

1 รายวิชา        3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลอืกเสรี 
1 รายวิชา        3 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกติ รวม 6 หน่วยกติ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
1. หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 

1.1 กลุ่มวชิาภาษา 
มศว 111 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร      3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
 ศึกษาองคป์ระกอบการส่ือสารและกลวธีิการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเขียนพรรณนาความ 
สรุปความ ยอ่ความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการส่ือสาร ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาเพื่อ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์     3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review 
 ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงาน
วรรณกรรม  ทั้งน้ีโดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมยั ร้อยแกว้หรือร้อยกรอง ดว้ย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มศว 121 ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
 พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาเพื่อการส่ือสารในยคุโลกาภิวตัน์ โดยเรียนรู้ เขา้ใจ และฝึกทกัษะ
ภาษาดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน และค าศพัทใ์นชีวติประจ าวนั ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  น าภาษาองักฤษไปใชใ้นการส่ือสารในสถาน
การณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพฒันาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 
มศว 122 ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 
 พฒันาทกัษะดา้นภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่ือสารในยคุโลกาภิวตัน์ โดยฝึกทกัษะ
ภาษาดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน ดว้ยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลาย 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนบัสนุนให้น าภาษาองักฤษไปใชใ้นการสร้างความร่วมมือในการ
เรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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มศว 123 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 1    3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I 
 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน และดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาน  เรียนรู้
ภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาผา่นส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกหอ้งเรียน  เรียนรู้วธีิการน าความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และเพื่อพฒันา
ตนใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยและสังคมโลก 
มศว 124 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 2    3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 
 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน และดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาน  เพิ่มพนู
ทกัษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ  พฒันาการน าเสนอ
ขอ้มูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจดัการกระบวนการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชส้ าหรับ
การพฒันาตนใหเ้ป็นผูเ้รียนภาษาแบบยัง่ยนื 
มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
 ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน เพื่อสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอก
หอ้งเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II 

บุรพวชิา : มศว 131 
 ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ ต่อจากวชิาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวติประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ยิง่ข้ึน  ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ี
สูงข้ึน 
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I 
 ศึกษาภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน 
และเขียน เพื่อสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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มศว 134 ภาษาเยอรมันเพือ่การส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II 

บุรพวชิา : มศว 133 
 ศึกษาภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร ต่อจากวชิาภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวติประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ยิง่ข้ึน  ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ี
สูงข้ึน 
มศว 135 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1      3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I 
 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน เพื่อสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอก
หอ้งเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
มศว 136 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2      3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II 

บุรพวชิา : มศว 135 
 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร ต่อจากวชิาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพนูความรู้
และทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวติประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน  ดว้ยส่ือ
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
มศว 137 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I 
 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน เพื่อสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอก
หอ้งเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
มศว  138 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU  138 Japanese for Communication II 

บุรพวชิา : มศว 137 
 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร ต่อจากวชิาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพนู
ความรู้และทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวติประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน  
ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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1.2  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ      3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
 ศึกษาความส าคญัของระบบและกระบวนการส่ือสาร  พฒันาทกัษะในการสืบคน้และอา้งอิง
ขอ้มูล  การใชซ้อฟทแ์วร์ต่างๆ  และการจดัการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  โดยตระหนกัในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีต่อบุคคล
และสังคม รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
มศว 142 วทิยาศาสตร์เพือ่การพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดล้อม  3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 
 ศึกษากระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ประยกุต ์และเทคโนโลย ีศึกษาระบบ
นิเวศวทิยาเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความ
เจริญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อปลูกฝังใหต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและสันติสุขอยา่งย ัง่ยนื 
มศว 143 พลงังานทางเลือก      3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy 
 ศึกษาผลกระทบจากการใชพ้ลงังานกระแสหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ เรือน
กระจก และความไม่ย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจ ความหมายและความส าคญัของการใชพ้ลงังานทางเลือก การ
ปรับระบบคิดหรือกระบวนทศัน์ท่ีมีต่อการจดัการพลงังานใหมี้ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความ
ย ัง่ยนืของชุมชนมากกวา่เป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว  การสร้างภูมิคุม้กนัใหเ้กิดข้ึนในระบบ
พลงังาน  การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยใีนการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เพื่อส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวติท่ีสันติสุขและย ัง่ยนื 
มศว 144 คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน     3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
 ศึกษาคณิตศาสตร์กบัการใชเ้หตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ส าหรับผูบ้ริโภค คณิตศาสตร์
กบัศิลปะ คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล  
การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 
มศว 145 สุขภาวะและวถิีชีวติเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองคร์วม  การบูรณาการแนวคิดดงักล่าวเขา้กบัวถีิ
ชีวติ  โดยเนน้การสร้างเสริมศกัยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ใหส้ามารถพฒันาสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวติของตนเอง  ตลอดจนเลือกใชว้ถีิชีวติในเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบททางสังคม 
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มศว 341 วทิยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลงังาน และจิต  3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 
 ศึกษาความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่ีเป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ  
กฏของนิวตนั ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลงังาน ทฤษฎีสัมพนัธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม  
ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเขา้ใจเร่ืองของกฎของธรรมชาติ พลงังาน และความจริงแทข้อง
จิต 

1.3  กลุ่มวชิาศิลปศาสตร์ 
มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย์     3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั และคุณค่าของวชิาศึกษาทัว่ไป ทั้งทางดา้นมนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์  วทิยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพการรับรู้และการส่ือสาร  การ
แสวงหาความรู้  การพฒันาจิตใจ  การพฒันาเชาวปั์ญญา ใหส้ามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
แสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา  เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มศว 251 มนุษย์กบัสังคม       3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมนุษยแ์ละสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งใหผู้เ้รียน  มี
ความเขา้ใจในพฤติกรรมของมนุษย ์และน าความรู้มาพฒันาตนเองใหรู้้เท่าทนัสังคม  มีความรับผดิชอบ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซ้ึงในวฒันธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย ์  
มีจิตส านึกในการอยูร่่วมกนัในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มอยา่งสันติ ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบ
และบทบาทท่ีพึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม   
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพือ่ชีวติ      3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
 ศึกษาแนวคิดทางดา้นสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะท่ีมีต่อการ
ด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม  สุนทรียะท่ีผสานสัมพนัธ์กบับริบทสังคม วฒันธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้
กระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
มศว 351 การพฒันาบุคลกิภาพ      3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
 ศึกษาและพฒันาบุคลิกภาพทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการด าเนินชีวติท่ีดีงาม มีวนิยั รู้
กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตวั ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม
ความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลกดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด     3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
 ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวนัออกและตะวนัตก 
พฒันาการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติ สังคม ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการด าเนินชีวติท่ีดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม    3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
 ศึกษาการใชเ้หตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ความจริงและคิดอยา่งมีเหตุผล 
ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ผูอ่ื้น และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มศว 354 มนุษย์กบัสันติภาพ      3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสันติภาพและการจดัการความขดัแยง้ในชีวติครอบครัว ชุมชน สังคม 
ศึกษาหลกัสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบติัของผูท่ี้มีอุดมการณ์  ท่ีเก่ียวกบัสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ  
มศว 355 พุทธธรรม       3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism 
 ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ การพฒันา
คุณภาพชีวติบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวทิยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การ
ด าเนินชีวติท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวนิยัและสันติสุข 
มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา     3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 
 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนน้การศึกษาในเชิงคิด 
วเิคราะห์ท่ีก่อใหเ้กิดพลงัปัญญา  พลงัจินตนาการ และพลงัในการด าเนินชีวิต อนัจะช่วยพฒันาการ
ด าเนินชีวติท่ีดีงาม มีระเบียบวนิยัและอุดมการณ์  
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  
 ศึกษา คน้ควา้เก่ียวกบัพลงัความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการท่ีก่อใหเ้กิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรคใ์น
ชีวติประจ าวนั ทั้งน้ีโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
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มศว 358 ดนตรีและจิตวญิญาณมนุษย์     3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 
 ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางดา้นดนตรีท่ีกวา้งและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและร่วม
สมยัดนตรีตะวนัออกและตะวนัตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบา้น ดนตรีท่ีพฒันาจากอดีตกาล ดนตรีใน
บริบทของวฒันธรรม ดว้ยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มศว 361 ประวตัิศาสตร์และพลงัขับเคลือ่นสังคม    3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 
 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  ประวติัศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์สากล ท่ีพฒันาจาก
กระบวนการคิดของมนุษย ์ประวติัศาสตร์ท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนสังคม ประวติัศาสตร์การเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ ศิลปวฒันธรรม 
มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม      3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
 ศึกษาและเปรียบเทียบววิฒันาการอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ตั้งแต่ยคุโบราณถึงปัจจุบนั  
ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของโลกปัจจุบนั  รวมทั้งการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัอารยธรรม
ไทย  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมโลก 
มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย   3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics, Government and Law 
 ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยแ์ละสังคมการเมือง  การจดัระเบียบทางการเมือง  องคก์รท่ีใช้
อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวตัทาง
การเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเนน้ระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายท่ีมีความส าคญัต่อ
การด ารงชีวติของมนุษย ์มนุษยท่ี์มีคุณธรรมจริยธรรม 
มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวตัน์     3(2-2-5) 
SWU 364  Economy in Globalization 
 ศึกษาพื้นความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ตลอดจน 
บทบาทและความสัมพนัธ์ขององคก์รธุรกิจท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติประจ าวนั 
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มศว 365  หลกัการจัดการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 
 ศึกษาแนวคิดและหลกัการจดัการทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคก์ร
การจดัการทรัพยากรขององคก์รประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัแนวโนม้ในการจดัการสมยัใหม่การ
จดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ภาวะผูน้ า การพฒันาองคก์ร และการพฒันาสังคมท่ีกา้วหนา้และสันติสุข 
มศว 366 จิตวทิยาสังคม       3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology 
 ศึกษาจิตวทิยาพื้นฐานทางชีววทิยาของพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมสังคม  ตวัแปรต่างๆทาง
สังคมท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย ์ โครงสร้างทางสังคม  กระบวนการต่างๆทาง
สังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความกา้วร้าว พฤติกรรมและบทบาททาง
เพศ และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม  
มศว 367 กฎหมายทัว่ไป       3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies 
 ศึกษาววิฒันาการของกฎหมาย ลกัษณะของกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศีลธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดบัชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมายส าคญัท่ี
จ าเป็นตอ้งรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ และส่ือท่ีหลากหลาย  
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวตักรรมและเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 
 ศึกษาคน้ควา้และฝึกปฏิบติักระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการต่างๆ  การ
จดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อน าไปสู่การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยชุีมชนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
เกษตรกรรม วศิวกรรม ศิลปหตัถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้
กระบวนการเรียนรู้และ ส่ือท่ีหลากหลาย 
มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
 ศึกษาและคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด  การ
เรียนรู้ การพฒันาดว้ยการกระท าและปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น ภูมิ
ปัญญาในการอยูร่่วมกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตวัตนในความเป็น
มนุษย ์โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
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มศว 373 ภูมิลกัษณ์ชุมชน       3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community 
 ศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาภูมิลกัษณ์ชุมชน ภูมิลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นทอ้งถ่ิน ลกัษณะเฉพาะ และ
ความผสานสัมพนัธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีทางวฒันธรรม และพื้นท่ีทางชาติ
พนัธ์ุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน       3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
 ศึกษาคน้ควา้และพฒันาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพท่ีเขม้แขง็ ปลูกฝัง สร้างส านึก 
และสร้างความตระหนกัในศกัด์ิศรีชุมชน สัมมาชีพท่ีผกูพนัและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม สันติสุข 
คุณความดี ศิลปวฒันธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ี
หลากหลาย  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน    3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management 
 ศึกษาคน้ควา้ ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบติัธรรมาภิบาลการบริหารจดัการชุมชน บริหาร
จดัการบนความถูกตอ้งและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได ้การอธิบายตรวจสอบได ้การมีส่วนร่วม 
การรับผดิชอบต่อบทบาทและหนา้ท่ีเพื่อการพฒันาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เขม้แขง็และย ัง่ยนื 
โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
2. หมวดวชิาเอก 
2.1 วชิาเอกบังคับ 
ภอน 111  อาชีพและการใช้ภาษาเพือ่อาชีพ 3(2-2-5) 
ELC 111 Careers and Language for Careers  
 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ การฟัง พดู อ่าน เขียน ค าศพัท ์ส านวน และการใชภ้าษาในบริบทของแต่
ละสาขาวชิาชีพ 
ภอน 121  วฒันธรรมและภาษาตะวนัออก     3(3-0-6) 
ELC 121 Eastern Culture and Languages 

ศึกษาแนวความคิดวฒันธรรมตะวนัออก การวิเคราะห์วฒันธรรมและภาษา เง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวติ และอตั
ลกัษณ์ของชนชาติตะวนัออก  

 
 
 



39 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

ภอน 122  วฒันธรรมและภาษาตะวนัตก 3(3-0-6) 
ELC 122 Western Culture and Languages 

ศึกษาแนวความคิดวฒันธรรมตะวนัตก การวเิคราะห์วฒันธรรมและภาษา เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ท่ีส่งผลต่อวถีิชีวติ และอตัลกัษณ์ของชน
ชาติตะวนัตก การขยายอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกจนกลายเป็นกระแสหลกัในโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
ภอน 123  บุคลกิภาพ และมารยาทธุรกิจสากล   3(3-0-6) 
ELC 123 Personality and Business Manner 
 ศึกษาเก่ียวกบัวชิาการพฒันาบุคลิกภาพ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผูน้ าธุรกิจทุกระดบั 
ทกัษะการพดูติดต่องานธุรกิจ การเขา้ร่วมประชุมและทกัษะเสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุม การตดัสินใจ
ทางธุรกิจ การจูงใจ การเกล้ียกล่อม การเจรจาต่อรอง การเขา้สังคม การพฒันาบุคลิกภาพของนกัธุรกิจ
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ฝึกปฏิบติัและรู้จกัท าการวเิคราะห์ การประเมินตนเอง การวาง
แผนพฒันาตนเองใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและท างานอยา่งมีความสุข 
ภอน 212 ภาษา และอาชีพในองค์กรข้ามชาติ 3(3-0-6) 
ELC 212 Language and Careers in Multinational Companies 
 ศึกษาการใชภ้าษาองักฤษในเชิงธุรกิจโลกทศัน์ในวงการธุรกิจขา้มชาติ การคา้ชายแดนองคก์ร
ระหวา่งประเทศ ตลาดการคา้ การเงินระหวา่งประเทศ ทูตพาณิชยธุ์รกิจการท่องเท่ียว การสร้าง
สัมพนัธภาพและการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ 
ภอน  231 ภาษาและภาษาศาสตร์เบือ้งต้น     3(3-0-6) 
ELC 231 Introduction to Language and Linguistics  
 ศึกษาภาษาอยา่งเป็นระบบดว้ยวธีิทางวทิยาศาสตร์ คุณสมบติัของภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ความ
เป็นสากลลกัษณ์ท่ีทุกภาษามีร่วมกนั และมีลกัษณะเฉพาะท่ีท าใหภ้าษาแตกต่างกนั ศึกษาระบบเสียง 
ระบบการสร้างค า โครงสร้างไวยากรณ์ การแปรของภาษา การเปล่ียนแปลงของภาษา และความสัมพนัธ์
ของภาษาศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน การรับรู้ภาษา และภาษาศาสตร์จิตวทิยา 
ภอน 232 สัทศาสตร์ภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
ELC 232 English Phonetics  
 ศึกษาสัทศาสตร์ภาษาองักฤษ การออกเสียงและเปล่งเสียง (สรีรสัทศาสตร์)กายภาพของเสียง
หรือคล่ืนเสียง (กลสัทศาสตร์) และการไดย้นิและรับรู้เสียง (โสตสัทศาสตร์) รวมทั้งการถ่ายทอดเสียง
พยญัชนะและสระดว้ยสัทอกัษร 
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ภอน 233 ภาษาและการส่ือสารพหุวฒันธรรม    3(2-2-5) 
ELC 233 Language and Cross Culture Communication 
 ศึกษาบทบาทของภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารกบับุคคลท่ีมีภาษาและ
วฒันธรรมแตกต่างกนัศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาและวฒันธรรมความรู้และความเขา้ใจวฒันธรรม
ของชนชาติอ่ืนพฒันาทกัษะการสนทนาและสร้างทศันคติท่ีดีในการส่ือสารภาษาองักฤษกบัเจา้ของ
วฒันธรรมนั้น 

ภอน 234 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในองค์กร 3(2-2-5) 
ELC 234 English for Organization Communication 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และหลกัการใชภ้าษาองักฤษรวมถึงความเขา้ใจการส่ือสารระหวา่ง
วฒันธรรม เพื่อการฟัง พดู อ่าน และเขียนในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารในองคก์ร การทกัทาย การ
นดัหมายการสนทนาและการจดบนัทึกขอ้ความทางโทรศพัท ์การตอ้นรับผูม้าเยอืน การแนะน าองค์กร
การอ่านแผนภูมิ กราฟ ตาราง และสถิติทางธุรกิจการอ่านจบัใจความส าคญัจากหนงัสือพิมพ ์การเขียน
บนัทึกขอ้ความ 
ภอน 241 จิตวทิยาสังคมในองค์กร 3(2-2-5) 
ELC 241 Social Psychology in Organization   
 ศึกษาการน าหลกัการและทฤษฎีทางจิตวทิยาสังคมไปประยกุตเ์พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและ
ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์รโดยอภิปรายจากกรณีศึกษาและประสบการณ์
ของบุคลากรในองคก์ร 
ภอน 335 หลกัการแปล 3(3-0-6) 
ELC 335 Principles of Translation 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์เพื่อน ามาประยุกตใ์นการแปลภาษา รวมทั้งฝึกฝน
การแปลประเภทงานเขียนท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทกัษะการแปลเบ้ืองตน้ ศึกษาความแตกต่างของกลวธีิท่ี
ใชใ้นการแปล ปัญหาและวธีิแกปั้ญหาในการแปล 
ภอน 366 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
ELC 366 Creative Writing 
 ศึกษาการวเิคราะห์โครงสร้างและวจันลีลาการเขียน กลวธีิเปรียบเทียบการเขียนในวจันลีลาท่ี
หลากหลาย ใชจิ้นตนาการส าหรับบนัเทิงคดีและสารัตถคดีการใชภ้าษาภาพพจน์การอุปมาอุปไมย
ส าหรับประเภทงานเขียนและมีจุดมุ่งหมายฝึกเขียนนวนิยายสั้นเร่ืองสั้นค าบรรยายภาพบทกวบีท
ภาพยนตร์และบทละคร 
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ภอน 342 ภาวะผู้น าและกลุ่มทีม่ีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
ELC 342 Leadership and an Effective Group 

ศึกษาภาวะผูน้ าและเง่ือนไขในการใชภ้าวะผูน้ าแต่ละแบบบุคลิกภาพและจริยธรรมของผูน้ า
บทบาทของผูน้ าในการก าหนดโครงสร้างเป้าหมายและการพฒันากระบวนการในการท างาน การสร้าง
สัมพนัธภาพภายในกลุ่มการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มในองคก์าร การเสริมสร้างพลงัในการท างาน
การแกปั้ญหาการท างานและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มโดยเนน้การเรียนรู้ดว้ย การฝึกปฏิบติัจาก
กิจกรรมกลุ่ม 
ภอน 375  การพูดในทีส่าธารณะ 3(2-2-5) 
ELC 375 Public Speaking 
 ศึกษาศิลปะการพดูในท่ีสาธารณะโดยอาศยัหลกัวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษา และหลกัจูงใจโดย
ฝึกใชภ้าษา น ้าเสียง ท่าทางเทคนิคและส่ือ ท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ 
ภอน 493 สัมมนาภาษาเพือ่อาชีพ  3(2-2-5) 
ELC 493 Seminar in Language for Careers 
 ศึกษาสัมมนา อภิปราย แลกเปล่ียนกระบวนทศัน์และวธีิการ ของผูมี้ประสบการณ์การใชภ้าษาใน
อาชีพท่ีประสบความส าเร็จ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานใน องคก์ร ธุรกิจ และธุรกิจ
การบริการ 
 
2.2 วชิาฝึกงาน 
ภอน 391 การฝึกงานในประเทศ  3(0-9-6) 
ELC 391 Practicum  
 ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศกบัองคก์รท่ีตอ้งใชท้กัษะภาษาองักฤษ มีการท ารายงานท่ี
เช่ือมโยงประสบการณ์การท างานกบัรายวชิาท่ีศึกษาและน าเสนอประสบการณ์การฝึกงานในโครงการ
ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ภอน 392 การฝึกงานต่างประเทศ  3(0-9-6) 
ELC 392 Practicum abroad  
 ฝึกประสบการณ์การท างานในต่างประเทศช่วงฤดูร้อนโดยมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีไป
ฝึกงานมีการท ารายงานท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์การท างานกบัรายวชิาท่ีศึกษาและน าเสนอประสบการณ์
การฝึกงานในโครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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2.3 วชิาเอกเลอืก 
2.3.1 กลุ่มภาษาเพือ่ธุรกจิ 
ภอน 272 การเขียนรายงานเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 
ELC 272 Business Report Writing 
 ศึกษาหลกัการและกระบวนการในการเขียนรายงานทางธุรกิจลกัษณะและองคป์ระกอบของ
รายงานทางธุรกิจ รายงานเชิงขอ้มูลและรายงานเชิงวิเคราะห์ ศึกษาและวเิคราะห์ลีลาท่ีใชใ้นการเขียน
ขอ้เสนอและรายงานทางธุรกิจ 
ภอน 273 การอ่านเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 
ELC 273 Business Reading 
 ศึกษาหลกัการอ่านงานเขียนบทความ และหนงัสือธุรกิจการจบัประเด็นส าคญั รูปแบบการเรียบ
เรียงและการน าเสนอความคิดและขอ้มูลโดยการอธิบายความหมาย การใหต้วัอยา่ง การใหเ้หตุผลและ
การเปรียบเทียบหลกัการอ่านและการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแผนสถิติ ตาราง ภาพและแผนภูมิเทคนิคการ
เขียนเรียงความดา้นธุรกิจ 
ภอน 371 ภาษาองักฤษเพือ่การพาณชิย์      3(3-0-6) 
ELC 371 English for Commerce 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการโตต้อบทางธุรกิจการคา้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลการส่ือสารทางธุรกิจการติดต่อทางโทรศพัทก์ารนดัหมายการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) ในการซ้ือขายสินคา้การเจรจาต่อรองทางการคา้ การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจการคา้
การโฆษณาสินคา้ 
ภอน 372 ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด 3(3-0-6) 
ELC 372 English for Marketing 
 ศึกษาหลกัการส่ือสารเพื่อการตลาด วิเคราะห์ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานการตลาดเพื่อการแนะน า
สินคา้ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขายทั้งท่ีปรากฏในส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ภอน 373 ภาษาองักฤษเพือ่การประชุมธุรกจิ 3(3-0-6) 
ELC 373 English for Business Conference 
 ศึกษารูปแบบและภาษาท่ีใชใ้นการประชุมทางธุรกิจ การด าเนินการประชุมการน าเสนอความ
คิดเห็น การตอบรับหรือปฏิเสธความคิดเห็นในระหวา่งการประชุมการจดบนัทึก และการท ารายงานการ
ประชุม 
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ภอน 374 การแปลแบบล่ามเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 
ELC 374 BusinessInterpretation 
 ศึกษาและฝึกฝนการแปลแบบล่ามจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ ในบริบทเชิงธุรกิจ โดยเนน้ความเขา้ใจส านวนภาษาและความแตกต่างทางวฒันธรรม ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการแปลแบบตีความ 
ภอน 473 ภาษาองักฤษเพือ่การจัดการค้าปลกี   3(2-2-5) 
ELC 473 English for Retail Management 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะภาษาองักฤษดา้นการจดัการสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบในการจดัการสินคา้การบริหารหมวดสินคา้การคดัเลือกสินคา้และแหล่งสินคา้การก าหนด
ปริมาณขอบเขตและการท าก าไรของสินคา้การเตรียมพื้นท่ีขายการออกแบบร้านการจดัแสดงสินคา้
รูปแบบการขายสินคา้ท่ีไม่ใชห้นา้ร้าน 
ภอน 494 ระเบียบวธีิวจัิยส าหรับภาษาเพือ่อาชีพ  3(2-2-5) 
ELC 494 Research Methodology for Language for Careers 
 ศึกษาขั้นตอน กระบวนการท างานวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตั้งค  าถาม การ
ตั้งสมมติฐาน วธีิเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยั การเขียนบทคดัยอ่ การอา้งอิง นิสิตท า
วจิยัรายบุคคลโดยยดึหลกัระเบียบวธีิวจิยัท่ีศึกษา ในประเด็นหวัขอ้วจิยัท่ีสามารถน าผลวิจยัเบ้ืองตน้มา
ประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน สถาบนั องคก์รภาครัฐและเอกชน 
ภอน 495 ค้นคว้าอสิระ 3(1-0-8) 
ELC 495 Independent Study 
 ศึกษาหวัขอ้หรือปัญหาท่ีนิสิตสนใจ และเก่ียวขอ้งกบัอาชีพในอนาคต ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
มีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าและน าเสนอภาคนิพนธ์ในโครงการสัมมนาภาษาเพื่ออาชีพ 
 
2.3.2 กลุ่มภาษาเพือ่การบริการ 
ภอน 252  ภาษาองักฤษส าหรับเลขานุการ      3(3-0-6) 
ELC 252  English for Secretaries  

ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานเลขานุการ ทกัษะทางเลขานุการ การพดูคุยทางโทรศพัท ์
การนดัหมาย การโตต้อบทางจดหมาย การตอ้นรับแขกท่ีไดน้ดัหมายและไม่ไดน้ดัหมาย การจดัเตรียม
การเดินทางธุรกิจ การจดัเตรียมและจดรายงานการประชุม    
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ภอน  253 ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกจิการโรงแรมและการท่องเทีย่ว   3(2-2-5) 
ELC 253 English for Tourism and Hotel Business  

ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว การให้
ขอ้มูลและค าแนะน าเก่ียวกบัแพก็เกจท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง การเดินทาง ท่ีพกั อาหาร 
เคร่ืองด่ืม และส่ิงอ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว   
ภอน 351 ภาษาองักฤษเพือ่การบริการ 3(3-0-6) 
ELC 351 English for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาองักฤษท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการธุรกิจการบิน 
ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเท่ียว รวมทั้งศึกษาวฒันธรรมนานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 
ภอน  353  ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกจิการบิน     3(2-2-5) 
ELC 353  English for Airline Business 

ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวน ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ
ผูโ้ดยสารสายการบิน การประกาศ การออกบตัรโดยสาร การเช็คอิน การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสนามบินและการเดินทาง ตารางการบิน และกฎหมายพื้นฐานเก่ียวกบัคนเขา้เมือง 
ภอน 354 ภาษาองักฤษเพือ่การน าเทีย่วต่างประเทศ 3(2-2-5) 
ELC 354 English for Outbound – Tour Conducting 

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านเขียนภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นต่อการจดัน าเท่ียวต่างประเทศ การจดั
โปรแกรมท่องเท่ียว การจดักิจกรรมสันทนาการ การติดต่อท่ีพกัและร้านอาหารในต่างประเทศ การติดต่อ
สถานทูต การวางแผนงบประมาณ การจดัเตรียมการเดินทาง  
ภอน 361 ภาษาองักฤษเพือ่การประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
ELC 361 English for Public Relations 
 ศึกษาหลกัการประชาสัมพนัธ์และลกัษณะของภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ใน
องคก์รธุรกิจหลกัการเขียนข่าว ในส่ือส่ิงพิมพท่ี์หลากหลาย ประกาศ จดหมายข่าว แผน่พบั และสุนทร
พจน์ เนน้การเสนอขอ้มูล การแกปั้ญหาแบบมืออาชีพเรียนรู้และฝึกฝนมารยาทในการเขา้สังคมทางธุรกิจ 
ภอน 443 ภาษาองักฤษเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล 3(2-2-5) 
ELC 443 English for Human Resources Management 
 ศึกษาหลกัการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์บ้ืองตน้และการใชท้กัษะภาษาองักฤษท่ีใชเ้พื่อการ
ส่ือสารในงานบริหารทรัพยากรมนุษยก์ารสัมภาษณ์ การเขียนประกาศรับสมคัรงานการเขียนจดหมาย
โตต้อบกบัผูส้มคัรงาน การเขียนโครงการอบรมและการจดัฝึกอบรมการเขียนรายงานประเมินผล 
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ภอน 494 ระเบียบวธีิวจัิยส าหรับภาษาเพือ่อาชีพ  3(2-2-5) 
ELC 494 Research Methodology for Language for Careers 
 ศึกษาขั้นตอน กระบวนการท างานวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตั้งค  าถาม การ
ตั้งสมมติฐาน วธีิเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยั การเขียนบทคดัยอ่ การอา้งอิง นิสิตท า
วจิยัรายบุคคลโดยยดึหลกัระเบียบวธีิวจิยัท่ีศึกษา ในประเด็นหวัขอ้วจิยัท่ีสามารถน าผลวิจยัเบ้ืองตน้มา
ประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน สถาบนั องคก์รภาครัฐและเอกชน 
ภอน 495 ค้นคว้าอสิระ 3(1-0-8) 
ELC 495 Independent Study 
 ศึกษาหวัขอ้หรือปัญหาท่ีนิสิตสนใจ และเก่ียวขอ้งกบัอาชีพในอนาคต ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
มีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าและน าเสนอภาคนิพนธ์ในโครงการสัมมนาภาษาเพื่ออาชีพ 
 
2.3.3 กลุ่มภาษาเพือ่การส่ือสาร 
ภอน 282 การพูดภาษาองักฤษในส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ทันสมัย 3(2-2-5) 
ELC 282 English Speaking in Modern Electronics Media 
 ศึกษาศิลปะการพดูท่ีอาศยัหลกัวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษา และหลกัจูงใจโดยรู้จกัใชภ้าษา 
น ้าเสียง ท่าทางท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ รู้จกัใชเ้ทคนิคและส่ือ ฝึกการพูดในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ทนัสมยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภอน 284 การเขียนภาษาองักฤษผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ทนัสมัย 3(2-2-5) 
ELC 284 English Writing via Mordern Electronics Media 
 ศึกษาศิลปะการเขียนโดยอาศยัหลกัการเขียน สุนทรียะแห่งภาษา และหลกัจูงใจโดยรู้จกัใชลี้ลา
ภาษาท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์รู้จกัใชเ้ทคนิคและส่ือ เพื่อใหก้ารเขียนมีประสิทธิภาพฝึกการ
เขียนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทนัสมยั 
ภอน 362 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์    3(2-2-5) 
ELC 362 Movies and Television Script Translation 

ศึกษาหลกัและขั้นตอนการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ ตวัอยา่งบทแปลภาพยนตร์และ
โทรทศัน์ โดยเนน้การฝึกแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย    
ภอน 363 ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นผู้ด าเนินรายการ และพธีิกร 3(2-2-5) 
ELC 363 English for Moderators and Master of Ceremonies 
 ศึกษาหลกัการเป็นผูป้ระกาศและผูด้  าเนินรายการทางวทิยุและวทิยโุทรทศัน์บุคลิกภาพการแต่ง
กายการใชภ้าษาลีลาการน าเสนอใหเ้หมาะกบัรูปแบบรายการท่ีหลากหลาย 
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ภอน 364 ภาษาองักฤษเพือ่การรายงานข่าว 3(2-2-5) 
ELC  364 English for News Reporting 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการรายงานข่าว กลวธีิการอ่านและการเขียน
ท่ีใชใ้นการรายงานข่าวหนงัสือพิมพ ์ทกัษะการฟังและการพดูท่ีใชใ้นการรายงานข่าวโทรทศัน์ ศึกษา
ขั้นตอนการผลิตข่าวหนงัสือพิมพแ์ละการน าเสนอรายการข่าวโทรทศัน์ 
ภอน 365 ภาษาองักฤษเพือ่การโฆษณา 3(2-2-5) 
ELC 365 English for Advertisement 
 ศึกษาภาษาองักฤษเพื่องานโฆษณา ศึกษาเก่ียวกบัศพัทว์ลี ประโยค ท่ีใชใ้นวงการโฆษณาการ
วางแผน การผลิตงาน การบริหารงาน การด าเนินธุรกิจงานโฆษณา ส่ือโฆษณา ฝึกทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพทางการโฆษณา 
ภอน 486 ภาษาองักฤษเพือ่การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
ELC 486 English for Information Technology Management 
 ศึกษา ปฏิบติั การฟัง อ่าน เร่ืองราว เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ศึกษาค าศพัท ์ส านวน 
โครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ ฝึกอ่าน ตวัยอ่สัญลกัษณ์ ค าสั่ง การปฏิบติัตามขั้นตอน 
สาเหตุและการแกปั้ญหาท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสืบคน้และการสรุปใจความส าคญัของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากทางอินเทอร์เน็ต การฝึกเขียนโตต้อบโดยใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ภอน 494 ระเบียบวธีิวจัิยส าหรับภาษาเพือ่อาชีพ  3(2-2-5) 
ELC 494 Research Methodology for Language for Careers 
 ศึกษาขั้นตอน กระบวนการท างานวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตั้งค  าถาม การ
ตั้งสมมติฐาน วธีิเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยั การเขียนบทคดัยอ่ การอา้งอิง นิสิตท า
วจิยัรายบุคคลโดยยดึหลกัระเบียบวธีิวจิยัท่ีศึกษา ในประเด็นหวัขอ้วจิยัท่ีสามารถน าผลวิจยัเบ้ืองตน้มา
ประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน สถาบนั องคก์รภาครัฐและเอกชน 
ภอน 495 ค้นคว้าอสิระ 3(1-0-8) 
ELC 495 Independent Study 
 ศึกษาหวัขอ้หรือปัญหาท่ีนิสิตสนใจ และเก่ียวขอ้งกบัอาชีพในอนาคต ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
มีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าและน าเสนอภาคนิพนธ์ในโครงการสัมมนาภาษาเพื่ออาชีพ 
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3. หมวดวชิาโท 
 3.1 ภาษาจีน 
ภออ 211     ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1                                                 3(2-2-5) 
ALC 211   Chinesefor Communication I      

ศึกษาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ระบบถอดเสียงภาษาจีนแบบพินอิน กฎเกณฑพ์ื้นฐานในการเรียน
อกัษรจีนและล าดบัขีดตวัอกัษรเรียนรู้ค าศพัทแ์ละรูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีนการฟัง พดู อ่านและ
เขียนอยา่งบูรณาการ โดยใชค้  าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั   
ภออ 212 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2      3(2-2-5) 
ALC 212   Chinesefor Communication II  
 ศึกษาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ค าศพัท ์ โครงสร้างรูปประโยค ส านวนภาษาและไวยากรณ์
ระดบักลางโดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนอยา่งบูรณาการ 
ภออ 313 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3                                               3(2-2-5) 
ALC 313   Chinesefor Communication III   

ศึกษาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ค าศพัท ์โครงสร้างรูปประโยค ส านวนภาษาและไวยากรณ์
ระดบัสูง การฟัง พดู อ่าน และเขียนอยา่งบูรณาการ ส่ือสารขอ้มูลและถ่ายทอดแสดงความคิดเห็น 
ภออ 314 ภาษาจีนเพือ่ธุรกจิ      3(2-2-5) 
ALC 314   Chinese for Business 
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาจีนกลางท่ีใชใ้นวงการธุรกิจการโฆษณา การคา้ การน าเขา้และ
การส่งออก การธนาคารการส่ือสารและโทรคมนาคม และจิตวทิยาในการท าธุรกิจของชาวจีน 
ภออ 415 ภาษาจีนเพือ่การบริการ      3(2-2-5) 
ALC 415   Chinese for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาจีนท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการ ธุรกิจการบิน การ
โรงแรมธุรกิจการท่องเท่ียว 
ภออ 416 วฒันธรรมจีนร่วมสมัย      3(3-0-6) 
ALC 416  Contemporary Chinese Culture  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศจีนในปัจจุบนั ดา้นภูมิประเทศ ชีวติประจ าวนั 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมไทย 
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 3.2 ภาษาเกาหล ี
ภออ 221 ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
ALC 221 Korean for Communication I   
 ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร การอ่านและเขียนตวัอกัษรภาษาเกาหลี ศึกษาค าศพัทแ์ละ
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การผนัค ากริยาในรูปประโยคแบบทางการ หน่วยแสดงหนา้ท่ีประธาน กรรม 
สถานท่ีและหน่วยปัจจยัแสดงกาล การใชภ้าษาแบบบูรณาการโดยเนน้โครงสร้างประโยคและการใช้
หน่วยแสดงหนา้ท่ีของค า 
ภออ 222 ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
ALC 222 Korean for Communication II   
 ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร โครงสร้างของประโยคชกัชวน ประโยคขอร้อง ประโยค
ค าสั่ง ประโยคอุทาน และความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆในประโยค การผนัค ากริยาในรูปประโยคแบบไม่
ทางการ การกลมกลืนเสียงพยญัชนะและสระ การฟัง พดู อ่าน และเขียนอยา่งบูรณาการ การเลือกใช้
หน่วยแสดงหนา้ท่ีของค าท่ีคลา้ยกนั   
ภออ 323 ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 3     3(2-2-5) 
ALC 323 Korean for Communication III   
 ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร โครงสร้างประโยคความรวมและประโยคความซ้อน  
หน่วยค าเช่ือมประโยคแบบคลอ้ยตาม แสดงเหตุผล และขดัแยง้  ค  าขยายนาม การผนัค ากริยาท่ีไม่เป็นไป
ตามกฎ  การฟัง พดู อ่าน และเขียนอยา่งบูรณาการโดยเนน้เร่ืองการใชห้น่วยค าเช่ือม   
ภออ 324 ภาษาเกาหลเีพือ่ธุรกจิ      3(2-2-5) 
ALC 324 Korean for Business 
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นวงการธุรกิจการโฆษณา การคา้ การน าเขา้และการ
ส่งออก การธนาคารการส่ือสารและโทรคมนาคม และจิตวทิยาในการท าธุรกิจกบัคนเกาหลี 
ภออ 425 ภาษาเกาหลเีพือ่การบริการ     3(2-2-5) 
ALC 425 Korean for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเกาหลีท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการ ธุรกิจการบิน การ
โรงแรมธุรกิจการท่องเท่ียว 
ภออ 426 วฒันธรรมเกาหลีร่วมสมัย     3(3-0-6) 
ALC 426  Contemporary Korean Culture 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศเกาหลีในปัจจุบนั ดา้นภูมิประเทศ ชีวิตประจ าวนั 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมไทย 
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 3.3 ภาษาญีปุ่่น 
ภออ 231 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
ALC 231  Japanese for Communication I  
 ฝึกการฟัง การพดู การอ่านออกเสียง การเขียนอกัษรฮิรากานะ คาตากานะ เรียนรู้ค าศพัท ์              
รูป ประโยคพื้นฐานโดยใชค้  าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ภออ 232 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
ALC 232  Japanese for Communication II 
 ศึกษาค าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค ส านวนภาษา การฟัง พดู อ่าน เขียนอยา่งบูรณา
การ โดยใชค้  าศพัท ์และส านวนเก่ียวกบัความรู้สึก 
ภออ 333 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การส่ือสาร 3     3(2-2-5) 
ALC 333 Japanese for Communication III  
 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร โครงสร้างรูปประโยคท่ีส าคญัของภาษาเนน้เร่ืองการใชค้  าช่วย 
(Joshi) ค ากริยา ค าคุณศพัทใ์นประโยคแบบใหถู้กตอ้ง การฟัง พดู อ่าน เขียนอยา่งบูรณาการ โดยใช้
ค  าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ศึกษาอกัษรคนัจิและเรียนรู้ค าศพัทท์ั้งส้ิน 1,500 ค า 

ภออ 334 ภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิ      3(2-2-5) 
ALC 334   Japanese for Business 
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใชใ้นวงการธุรกิจการโฆษณา การคา้ การน าเขา้และการ
ส่งออก การธนาคารการส่ือสารและโทรคมนาคม และจิตวทิยาในการท าธุรกิจกบัคนญ่ีปุ่น 
ภออ 435 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การบริการ     3(2-2-5) 
ALC 435   Japanese for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่นท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการ ธุรกิจการบิน การ
โรงแรมธุรกิจการท่องเท่ียว 
ภออ 436 วฒันธรรมญีปุ่่นร่วมสมัย     3(3-0-6) 
ALC 436  Contemporary Japanese Culture  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นในปัจจุบนั ดา้นภูมิประเทศ ชีวิตประจ าวนั 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมไทย 
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 3.4 ภาษาเขมร 
ภออ 241 ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
ALC 241 Khmer for Communication I 
 ศึกษาภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน การออก
เสียงตามหลกัสัทศาสตร์ การอ่านประโยคง่ายๆ ตามหลกัไวยากรณ์และอกัขรวธีิการฟัง พดู อ่าน และ
เขียนอยา่งบูรณาการ โดยใชบ้ทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ภออ 242 ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร 2      3(2-2-5) 
ALC 242 Khmer for Communication II 
 ศึกษาภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่ง
บูรณาการ การเขียนประโยค ตามหลกัไวยากรณ์ ค าศพัทแ์ละอกัขรวธีิ การอ่านเอกสารท่ีมีรูปประโยคไม่
ซบัซอ้น การสนทนาดว้ยภาษาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ภออ 343 ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร 3      3(2-2-5) 
ALC 343 Khmer for Communication 3 
 ศึกษาภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยา่งบูรณาการ จบั
ใจความส าคญัจากส่ือ ศึกษาความแตกต่างของการใชภ้าษาในระดบัภาษาทางการ และภาษาไม่เป็น
ทางการ ศึกษาการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัระดบับุคคลและกาลเทศะ 
ภออ 344 ภาษาเขมรเพือ่ธุรกจิ      3(2-2-5) 
ALC 344   Khmer for Business 
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเขมรท่ีใชใ้นวงการธุรกิจการโฆษณา การคา้ การน าเขา้และการ
ส่งออก การธนาคารการส่ือสารและโทรคมนาคม และจิตวทิยาในการท าธุรกิจของชาวกมัพชูา 
ภออ 445 ภาษาเขมรเพือ่การบริการ     3(2-2-5) 
ALC 445   Khmer for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเขมรท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการ ธุรกิจการบิน การ
โรงแรมธุรกิจการท่องเท่ียว 
ภออ 446 วฒันธรรมเขมรร่วมสมัย      3(3-0-6) 
ALC 446  Contemporary Khmer Culture  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศกมัพชูาในปัจจุบนั ดา้นภูมิประเทศ ชีวิตประจ าวนั 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมไทย 
 
 



51 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 3.5 ภาษาเวยีดนาม 
ภออ 251 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
ALC 251 Vietnamese for Communication I   
 ศึกษาภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร การฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ อยา่ง
บูรณาการ สามารถเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและรู้หลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้ท่ีปรากฏในบท
สนทนา 
ภออ 252 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
ALC 252  Vietnamese for Communication II   
 ศึกษาภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารโครงสร้างประโยคและลกัษณะทางไวยากรณ์การฟัง พดู 
อ่าน และเขียนอยา่งบูรณาการใหส้ามารถส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน 
ภออ 353 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 3     3(2-2-5) 
ALC 353 Vietnamese for Communication III   
 ศึกษาภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร  โครงสร้างและลกัษณะของค า ประโยค การฟัง พดู อ่าน 
และเขียนอยา่งบูรณาการ โดยสอดแทรกเน้ือหาทางวฒันธรรมพื้นฐานท่ีควรรู้ สามารถเรียนรู้ค าศพัทไ์ด้
ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ค า 
ภออ 354 ภาษาเวยีดนามเพือ่ธุรกจิ      3(2-2-5) 
ALC 354   Vietnamese for Business 
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเวยีดนามท่ีใชใ้นวงการธุรกิจการโฆษณา การคา้ การน าเขา้และ
การส่งออก การธนาคารการส่ือสารและโทรคมนาคม และจิตวทิยาในการท าธุรกิจกบัคนเวยีดนาม 
ภออ 455 ภาษาเวยีดนามเพือ่การบริการ     3(2-2-5) 
ALC 455   Vietnamese for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเวยีดนามท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการ ธุรกิจการบิน 
การโรงแรมธุรกิจการท่องเท่ียว 
ภออ 456 วฒันธรรมเวยีดนามร่วมสมัย     3(3-0-6) 
ALC 456  Contemporary Vietnamese Culture 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศเวยีดนามในปัจจุบนั ดา้นภูมิประเทศ ชีวติประจ าวนั 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมไทย 
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 3.6 ภาษาฝร่ังเศส 
ภอต 261 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 1     3(2-2-5)  
WLC 261 French for Communication I  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบ้ืองตน้ปูพื้นฐานท่ีส าคญัของภาษาฝึกทกัษะฟัง
พดูอ่านเขียนเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัมีหนงัสืออ่านนอกเวลาเพื่อฝึก
ทกัษะการอ่านดว้ยตนเอง 
ภอต 262  ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 2     3(2-2-5)  
WLC 262  French for Communication II  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดบัสูงข้ึนเสริมสร้างทกัษะฟังพดูอ่านเขียน
เพิ่มความรู้เก่ียวกบัศพัทแ์ละส านวนในระดบัสูงข้ึนมีหนงัสืออ่านนอกเวลาเพื่อฝึกทกัษะการอ่านดว้ย
ตนเอง 
ภอต 363 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 3     3(2-2-5)  
WLC 363 French for Communication III  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาเขียนฝึกทกัษะฟังพดูอ่านเขียนเพิ่มพนูความรู้
เก่ียวกบัศพัทแ์ละส านวนมีหนงัสืออ่านนอกเวลาเพื่อฝึกทกัษะการอ่านดว้ยตนเอง 
ภอต 364 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่ธุรกจิ      3(2-2-5) 
WLC 364   French for Business 
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาฝร่ังเศสท่ีใชใ้นวงการธุรกิจการโฆษณา การคา้ การน าเขา้และการ
ส่งออก การธนาคารการส่ือสารและโทรคมนาคม และจิตวทิยาในการท าธุรกิจกบัคนฝร่ังเศส 
ภอต 465 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การบริการ     3(2-2-5) 
WLC 465   French for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาฝร่ังเศสท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการ ธุรกิจการบิน 
การโรงแรมธุรกิจการท่องเท่ียว 
ภอต 466 วฒันธรรมฝร่ังเศสร่วมสมัย     3(3-0-6) 
WLC 466  Contemporary French Culture  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศสในปัจจุบนั ดา้นภูมิประเทศ ชีวิตประจ าวนั 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมไทย 
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 3.7 ภาษาเยอรมัน 
ภอต 271 ภาษาเยอรมันเพือ่การส่ือสาร 1      3(2-2-5)  
WLC 271 German for Communication I  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์เยอรมนัและโครงสร้างประโยคพื้นฐานโดยเนน้การใชภ้าษาส าหรับ
ชีวติประจ าวนั พร้อมฝึกทกัษะ ฟัง พดู อ่าน เขียน ฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้งตามหลกัสัทศาสตร์เยอรมนั 
ภอต 272 ภาษาเยอรมันเพือ่การส่ือสาร 2      3(2-2-5)  
WLC 272 German for Communication II 
 ฝึกทกัษะ ฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ีสูงข้ึน ศึกษาหลกัไวยากรณ์และโครงสร้าง
รูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน เพิ่มพนูความรู้ดา้นศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการสนทนาเพื่อใหส้ามารถใชภ้าษา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ภอต 373 ภาษาเยอรมันเพือ่การส่ือสาร 3      3(2-2-5)  
WLC 373 German for Communication II 
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดบัท่ีสูงข้ึน เสริมสร้างทกัษะฟังพดูอ่านเขียน
เพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัค าศพัทแ์ละส านวนในระดบัท่ีสูงข้ึนและศึกษาเพิ่มเติมจากหนงัสืออ่านประกอบ 
ภอต 374 ภาษาเยอรมันเพือ่ธุรกจิ      3(2-2-5) 
WLC 374   German for Business 
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเยอรมนัท่ีใชใ้นวงการธุรกิจการโฆษณา การคา้ การน าเขา้และการ
ส่งออก การธนาคารการส่ือสารและโทรคมนาคม และจิตวทิยาในการท าธุรกิจกบัคนเยอรมนั 
ภอต 475 ภาษาเยอรมันเพือ่การบริการ     3(2-2-5) 
WLC 475   German for Hospitality Management 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเยอรมนัท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจการใหบ้ริการ ธุรกิจการบิน 
การโรงแรมธุรกิจการท่องเท่ียว 
ภอต 476 วฒันธรรมเยอรมันร่วมสมัย     3(2-2-5) 
WLC 476  Contemporary German Culture  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศเยอรมนีในปัจจุบนั ดา้นภูมิประเทศ ชีวติประจ าวนั 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมไทย 
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4. หมวดวชิาเลอืกเสรี 
นิสิตสามารถเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดท่ี้มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ และเปิดสอน

ในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือเลือกศึกษาในต่างประเทศท่ีมหาวทิยาลยัและมีโครงการความ
ร่วมมือทางวชิาการทั้งน้ีการเทียบเคียงหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่
ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์
ญาณิสา บูรณะชยัทว*ี 

ศษ.บ.(ภาษาองักฤษ), 2524 
กศ.ม.(ภาษาศาสตร์การศึกษา), 
2538 

มหาวทิยาลยัศิลปากร
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

x-xxxx-xxx-xx-
xx-x 

2. 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์
วรรณกานต ์ ลิขิตรัต
นพร* 

ค.บ. (การมธัยมศึกษา),  2524 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 
2535 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

x-xxxx-xxx-xx-
xx-x 

3. อาจารย ์Nicole 
Lasas* 

B.A. (History), 2535 
M.A. (Applied Linguistics), 
2544 

University of California  
University of 
Massachusetts 

x-xxxx-xxx-xx-
xx-x 

4. อาจารยส์มบุญ  
ปิยะสินธ์ชาติ 

อ.บ.(เยอรมนั), 2522 
อ.ม.(ภาษาและวรรณคดี
เยอรมนั), 2540 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

x-xxxx-xxx-xx-
xx-x 

5. อาจารย ์Takayuki 
Fujimoto 

B.A.(East Asian History), 2539  
M.A. (Teaching Japanese as a 
Foreign Language), 2553  

Ritsumekan University, 
Japan  
J.F. Oberlin University, 
Japan 

x-xxxx-xxxxxx-
xx-x 

 

* อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  
  หมายเหตุ หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรบูรณาการ และพฒันาเป็นหลกัสูตรนานาชาติ จึงอยูร่ะหวา่งรับ
บรรจุอาจารยอ์ตัราใหม่ 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดบั
ที ่

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษาปีทีจ่บ(สูงสุด) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยญ์าณิสา 
บูรณะชยัทว ี

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 
2538 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2. 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณกานต ์ 
ลิขิตรัตนพร 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์, 2535 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี 

3. อาจารย ์Nicole Lasas M. A. (Applied Linguistics), 2554 University of Massachusetts 

4. อาจารยส์มบุญ ปิยะสินธ์ชาติ อ.ม. (ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั), 
2540 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5. อาจารย ์Takayuki Fujimoto M.A. (Teaching Japanese as a 
Foreign Language), 2553  

J.F. Oberlin University, Japan 

6. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์กญัญา  
เรืองจรูญ 

Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British 
Columbia, Canada 

7. อาจารยณ์ฐัยา พิริยะวบูิลย ์  Ph.D. (Linguistics), 2553  University of Toronto, Canada 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ฐัวณ์ี  

สิทธ์ิศิรอรรถ 
วท.ด. (การวจิยัพฤติกรรมศาสตร์
ประยกุต)์, 2548 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ววตา  
เตชาทววีรรณ 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

10. อาจารยอ์รรถสิทธ์ิ บุญสวสัด์ิ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 มหาวทิยาลยัมหิดล 
11. อาจารยช์าญ รัตนะพิสิฐ วท.ม. (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องคก์ร), 2551 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

12. อาจารยม์นตรี เจียมจรุงยงศ ์ Ph.D. (Linguistics and Applied 
Linguistics), 2553 

Beijing Language and Culture 
University. P.R. China 

13. อาจารยสุ์ชาดา บุญอิต M.A. (English), 2539 The University of Akron, 
Ohio, U.S.A. 

14. อาจารยอ์รัญญา ศรีจงใจ ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ), 
2546 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

15. อาจารยอ์ุมาพร คาดการณ์ไกล Ph.D. (Linguistic 
SciencesforIntercultural 
Communication), 2004 

University of Reading, UK 

16. อาจารยปิ์ยวรรณ์ กลุมยั M.A. (TESOL), 1991 The University of 
Pennsylvania 

17. อาจารยด์วงเด่น บุญปก Ph.D. (Sociology&Anthropology, 
Cambodian), 2007 

La Trobe University, Australia 
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ล าดบั
ที ่

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษาปีทีจ่บ(สูงสุด) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

18. อาจารยสิ์ทธินี ธรรมชยั M.Ed. (Korean Language 
Education), 2011 

Seoul National University              

19. อาจารยอ์าทินนัท ์กาญจนดุล ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา), 2548 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
20. อาจารยว์าสนา นามพงศ ์ Ph.D. (Vietnamese Comparative 

Linguistics), 2008 
Vietnam National University 

21. อาจารย ์Zhang Huan MB.A. (E-Business) University of technology, 
Sydney Australia. 

22. อาจารย ์Tsukasa Takagi M.A.(Human and Environmental 
Studies) 

Kyoto University, Japan 

23. อาจารย ์John Freedman B.S.(Social Science/Economic) Tulane University, U.S.A. 
24. อาจารย ์Christopher Johnson B.S.(Hons/Psychology) University of Leeds, UK 
25. อาจารย ์Dominic Bree M.A.(Applied English Linguistics) University of Birmingham, UK 

 

 
3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั
ที ่

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษาปีทีจ่บ 

(สูงสุด) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา ไทย
จินดา 

Ed.D.(Curriculum and 
Supervision), 1997 

Illinois State University, 
U.S.A. 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์ตยา  
วงักงัวาน 

ศษ.ม.(การสอนภาษาองักฤษ), 2537 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์ตยา  
สุขเสรีทรัพย ์

Ph.D.(TEFL), 1980 The University of Texas at 
Austin, U.S.A. 

4. อาจารยสุ์รพิชย ์พรหมสิทธ์ิ Ph.D.(Management), 2003 University of Tecnology 
Sydney Australia 

5. อาจารยรั์ชต วรุณสุขะศิริ วท.ด.(การจดัการธุรกิจบริการ
ระหวา่งประเทศ), 2556 

มหาวทิยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

6. อาจารย ์Patrick Pierre Binot M.A.(Applied Linguistics) Universite Libre de Bruxelles, 
Belgium 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเพื่ออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) ก าหนดใหร้ายวชิา 

ภอน 391 การฝึกงานในประเทศหรือ ภอน 392 การฝึกงานต่างประเทศ เป็นรายวชิาในหมวดวชิาเอก นิสิต
ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ีแบบนบัหน่วยกิตและก าหนดใหนิ้สิตไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการท่ี
ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ และตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินการฝึกงานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 นิสิตมีประสบการณ์ในการใชท้กัษะภาษาองักฤษส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 นิสิตมีประสบการณ์วชิาชีพเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบการท างานจริง 
4.1.3 นิสิตบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
4.1.4 นิสิตมีความกลา้แสดงออกมากข้ึน และมีความคิดสร้างสรรคท่ี์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน

การท างานต่อไป 
4.1.5 นิสิตมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา เขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร และสามารถปรับตวัเขา้กบัหน่วยงาน

หรือองคก์รได ้
4.1.6 นิสิตมีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคฤดูร้อนของปีท่ี 3 

      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ฝึกงานช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม หรือเป็นไปตามวนั/เวลาท างานของสถาน
ประกอบการท่ีนิสิตเขา้ฝึกงานก าหนด รายวชิา ภอน 391 การฝึกงานในประเทศหรือ ภอน 392 การฝึกงาน
ต่างประเทศ ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 450 ชัว่โมงในภาคฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 หรือตามดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ในกรณีท่ีนิสิตเลือกเรียนรายวชิา ภอน 494 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับภาษาเพื่ออาชีพซ่ึงอยูใ่นหมวด
วชิาเอกเลือก หรือกรณีท่ีนิสิตเลือกวชิาโทกลุ่มภาษาเพื่อธุรกิจ กบักลุ่มภาษาและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทนัสมยั 
ตอ้งท าวิจยัรายบุคคลในรายวิชา ภอน 495 คน้ควา้อิสระและส่งรายงานการวจิยัพร้อมน าเสนอดว้ยวาจา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดต่ออาจารยท่ี์รับผดิชอบรายวชิา  
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบักระบวนการท างานวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตั้งแต่การตั้ง
ค าถาม การตั้งสมมติฐาน วธีิเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยั การเขียนบทคดัยอ่ การอา้งอิง 
ตลอดจนมีทกัษะและประสบการณ์ในการท างานวจิยัซ่ึงสัมพนัธ์กบัอาชีพท่ีนิสิตสนใจ จากการท าวจิยั
รายบุคคลโดยยดึหลกัระเบียบวธีิวจิยัท่ีศึกษา ในประเด็นหวัขอ้วิจยัท่ีสามารถน าผลวจิยัเบ้ืองตน้มา
ประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน สถาบนั องคก์รภาครัฐและเอกชน  

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
 นิสิตรายงาน และน าเสนอความกา้วหนา้ของงานวจิยัอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีอาจารยใ์หค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษานิสิตเป็นรายบุคคล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากรายงาน และการน าเสนองานวิจยั 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต (อตัลกัษณ์นิสิต มศว) 

อตัลกัษณ์นิสิต มศว กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมของนิสิต 
ใฝ่รู้ตลอดชีวดิ  คิดเป็นท าเป็น  หนกัเอาเบาสู ้ 
รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ  มีทกัษะ
ส่ือสาร  อ่อนนอ้มถ่อมตน  งามดว้ยบุคลิก  
พร้อมดว้ยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอตัลกัษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวชิา โดยอธิบายให้
นิสิตเขา้ใจความหมายและความส าคญัของอตัลกัษณ์ทั้ง 9 ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบั
การเรียน การท างาน และการด ารงชีวติ จดักิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนอยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหนิ้สิตมีโอกาสฝึกฝนและพฒันาตนเองใหมี้อตัลกัษณ์ทั้ง 9 และให้
นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่การเรียนในแต่ละรายวชิาช่วยกระตุน้นิสิตให้
พฒันาอตัลกัษณ์ในดา้นใดบา้งพร้อมยกตวัอยา่งการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
และประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิผล 
1.มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวติ  
มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
และมีจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ 

-สอดแทรกเน้ือหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการในการเรียนการสอนทุก
รายวชิา 
-ใชก้รณีศึกษา และมอบหมายงานใหนิ้สิตฝึกน า
หลกัธรรมมาใชใ้นการแกปั้ญหาชีวติ 
-มีกิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

-ประเมินจากพฤติกรรมความซ่ือสตัยใ์นการท า
รายงาน การอา้งอิงผลงาน และการสอบ 
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึง 
การคิด วเิคราะห์ และการเลือกใชห้ลกัธรรมท่ี
เหมาะสมในการแกปั้ญหาต่างๆ และการพฒันา
ตนเอง 
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
กิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีมีการจดัข้ึน 

2.มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

-ใหนิ้สิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวมจาก
กรณีศึกษาบุคคลตวัอยา่งท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสงัคม 
เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกสาธารณะ 
-ใหนิ้สิตฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมเสียสละ
เพ่ือส่วนรวมเช่น โครงการจิตอาสา เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกสาธารณะ 
-ใหนิ้สิตเขียนรายงานความรู้สึกท่ีมีต่อการท ากิจกรรม
โครงการจิตอาสา เพ่ือใหต้ระหนกัถึงความสุขท่ีเกิด
จากการให ้

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายและสงัเกต
จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การวางแผน การ
ปฎิบติั และการน าเสนอผลงาน 
-ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิตท่ีไดท้ า
ประโยชน์ใหส้งัคม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิผล 
3. รับผิดชอบตนเอง 
ผูอ่ื้น สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการกระท าของ
ตนเองต่อตนเอง ผูอ่ื้น สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
กรณีศึกษา และมอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุ่ม 

-ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจากคุณภาพ
รายงานรายบุคคล 
-ประเมินความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้นจากการท า
รายงานกลุ่ม และจากผลการประเมินกนัเองของ
นิสิตในกลุ่ม 
-ประเมินความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และพฒันาการทางความคิด
และพฤติกรรมของนิสิต 

  

4. มีวนิยั ตรงต่อเวลา 
เคารพกฎ ระเบียบ
ขององคก์รและสงัคม 

-ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อใหนิ้สิตมีค่านิยม
พ้ืนฐานท่ีถูกตอ้ง 
-ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบติัในการเรียนการ
สอนใหช้ดัเจนในทุกรายวชิา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อ
เวลาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งรายงานตามเวลา
ท่ีก าหนด การแต่งกาย และการปฏิบติัตนตาม
ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

5. ตระหนกัในคุณค่า
ของศิลปวฒันธรรม
ทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 

-มีรายวชิาท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตมีแนวคิดทางดา้น
สุนทรียศาสตร์ และตระหนกัในคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรมท่ีมีต่อการด ารงชีวติ โดยใหเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลา
เรียน และใหท้ ารายงานแสดงความคิดเห็นทั้ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม 
-สอดแทรกเน้ือหาในดา้นศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามทั้งของไทยและนานาชาติในการเรียน
การสอนทุกรายวชิา 

-ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีแสดงถึง
การน าแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/
ศิลปวฒันธรรมมาใช ้และการอภิปรายในชั้น
เรียน 
-สงัเกตจากการประพฤติตนอยูใ่นประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีดีงามของไทย  
-สงัเกตจากการรู้เท่าทนั สามารถปรับตวัและ
เลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงามของนานาชาติได ้

2.2 ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติของตนเองผูอ่ื้น และสงัคม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิผล 
1.มีความรอบรู้อยา่ง
กวา้งขวาง มีโลกทศัน์
กวา้งไกลสามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ(life-long 
learning) 

-จดัหลกัสูตรใหมี้รายวชิาบงัคบัท่ีครอบคลุมความรู้
ในสาขาต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง โดยจดัการเรียนการ
สอนในลกัษณะบูรณาการ  และมีรายวชิาเลือกท่ี
หลากหลายเพื่อใหนิ้สิตมีโอกาสเลือกเรียนไดต้าม
ความสนใจ 
-มีการแนะน าวธีิการเรียนรู้/การสืบคน้ขอ้มูลดว้ย
ตนเอง และใหฝึ้กปฏิบติัในทุกรายวชิา 
- มีการแนะน าและส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 
 
 

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึง
การคิด/วเิคราะห์ การหาความรู้เพ่ิมเติม โดย
อาศยัขอ้มูล/หลกัความรู้จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือมา
ประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ
ในการอา้งอิง 
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิผล 

2.มีความรู้และความ
เขา้ใจธรรมชาติของ
ตนเอง รู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงและ
ด ารงชีวติอยา่งมี
ความสุขท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวตัน์ 

-ใหเ้รียนรู้หลกัธรรมท่ีส าคญัในการด ารงชีวติ โดยใช้
หนงัสือและกรณีศึกษา 
-ใหท้ ากิจกรรม Who am I เพื่อใหเ้ขา้ใจ/ทราบท่ีมา
ของลกัษณะนิสยั/วเิคราะห์ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของตนเอง 
พร้อมตั้งเป้าหมายในการพฒันาตนเอง 
-มอบหมายงานใหนิ้สิตฝึกน าหลกัธรรมมาใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึง
การคิด/วเิคราะห์ และการเลือกใชห้ลกัธรรมท่ี
เหมาะสมในการด าเนินชีวติ 
-ประเมินจากพฒันาการดา้นความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3.มีความรู้ ความ
เขา้ใจเพื่อนมนุษย/์ 
สงัคมทั้งไทยและ
นานาชาติ/กฎหมาย
ในชีวติประจ าวนั 
และสามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาและ
สร้างสรรคส์งัคม 

-ใหค้วามรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัมนุษย/์สงัคมไทยและ
นานาชาติเพื่อใหนิ้สิตเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยใ์น
การอยูร่่วมกนั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั รวมทั้งแนะน าแหล่งอา้งอิงใหนิ้สิต
คน้ควา้เพ่ิมเติม 
-ใหนิ้สิตเรียนรู้การด ารงชีวติในสงัคมอยา่งมีคุณค่า
จากกรณีศึกษา 
-มอบหมายงานกลุ่มใหนิ้สิตวเิคราะห์ปัญหาสงัคม
และน าเสนอแนวทางแกไ้ขอยา่งสร้างสรรค ์
-อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

-ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ
วางแผน การปฏิบติั และการน าเสนอผลงาน 
-ประเมินจากคุณภาพงานท่ีแสดงถึงความคิด
สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาสงัคมโดยเร่ิมจาก
ตนเอง 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

4.มีความรู้ ความ
เขา้ใจ และตระหนกั
ถึงความจ าเป็นในการ
มีความสมัพนัธ์ท่ี
ถูกตอ้งกบัธรรมชาติ
แวดลอ้ม 

-ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบของ
พฤติกรรมของมนุษยต์่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
กรณีศึกษา เพื่อใหต้ระหนกัถึงความจ าเป็นในการมี
ความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
-มอบหมายงานใหนิ้สิตฝึกวเิคราะห์ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม อภิปรายหาสาเหตุและวธีิแกปั้ญหาโดย
เร่ิมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนิสิตเอง และ
น าเสนอในชั้นเรียน 

-ประเมินจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 
-ประเมินจากความรับผิดชอบในการท ารายงาน
รายบุคคล และการท างานกลุ่ม 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
-สงัเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
บริโภค 

5.มีความรู้พ้ืนฐาน
และทกัษะในการ
ด ารงชีวติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

-ใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-มอบหมายงานกลุ่มใหนิ้สิตสืบคน้กรณีศึกษามา
อภิปรายในชั้นเรียน 
-มอบหมายงานรายบุคคลใหนิ้สิตฝึกคิดและน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์นการด ารงชีวติ 

-ประเมินจากรายงานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่นิสิตได้
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและสามารถเลือกสรรความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ในกระแสหลกัมาบูรณาการใช้
อยา่งรู้เท่าทนั  
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
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2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา : เป็นผูใ้ฝ่รู้ คิดอยา่งมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิผล 

1.เป็นผูใ้ฝ่รู้ และมี
วจิารณญาณในการ
เลือกรับขอ้มูล
ข่าวสาร 

-สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนใหนิ้สิตฝึก
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองในทุกรายวชิา 
-ใหนิ้สิตฝึกใชห้ลกักาลามสูตรในการพิจารณาเลือก
รับขอ้มูลข่าวสาร 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี
แสดงถึงการคน้หาความรู้เพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง
และมีวิจารณญาณในการเลือกรับขอ้มูล
ข่าวสาร 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

2.สามารถคิดอยา่งมี
เหตผุลและเป็น
ระบบ 

-ใหนิ้สิตฝึกคิดวเิคราะห์/หาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดย
ใชห้ลกัธรรม เช่น อริยสจั โยนิโสมนสิการ  
-น าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้น
เรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดงถึง
การคิดอยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

3.สามารถเช่ือมโยง
ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์เพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ของตนเอง และ
สงัคมในทุกมิติได้
อยา่งสมดุล  

-ใชต้วัอยา่งท่ีดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้วธีิ
วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขอยา่งเป็นระบบโดย
อาศยัความรู้แบบบูรณาการ 
-ก าหนดประเด็นปัญหาสงัคมท่ีเป็นประเด็นสาธารณะ
เพื่อฝึกใหนิ้สิตรู้จกัใชค้วามรู้ในการวเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา   และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติของตนเอง และสงัคมในทุกมิติไดอ้ยา่ง
สมดุล 

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึง
การน าขอ้มูลความรู้ท่ีถูกตอ้งมาใชใ้นการคิด
วเิคราะห์อยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ และ
สร้างสรรค ์
-สงัเกตพฒันาการในดา้นต่างๆจากพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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2.4ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ : สามารถติดต่อส่ือสารและด ารงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได้
เป็นอยา่งดี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิผล 
1.ใชภ้าษาในการ
ติดต่อส่ือสารและ
สร้างความสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

-มีรายวชิาท่ีพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กใชภ้าษาในการ
ติดต่อส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 
-ใชก้รณีศึกษาเป็นตวัอยา่งเพ่ือใหนิ้สิตวเิคราะห์
เปรียบเทียบการส่ือสารท่ีดีและไม่ดี 

-ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายและการมี 
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 

2.สามารถปรับตวั
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ทั้งในฐานะผูน้ าและ
สมาชิกกลุ่ม 

-มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวชิาเพ่ือฝึกใหนิ้สิต
รู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับผดิชอบ
ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยนืของตนเอง และ
คน้หาทางออกร่วมกนัได ้

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดง
ถึงความร่วมมือในการวางแผนปฏิบัติ และ
แก้ปัญหา  
-สังเกตจากพฒันาการด้านความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
-ประเมินจากผลการประเมินกนัเองของนิสิตใน
กลุ่ม 

3.การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งสนัติสุข 

-ใชก้รณีศึกษาปัญหาความขดัแยง้เพื่อใหนิ้สิตได้
เรียนรู้ผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อสงัคม 
-เลือกปัญหาสงัคมท่ีเป็นประเดน็สาธารณะใหนิ้สิตฝึก
วพิากษว์จิารณ์ในชั้นเรียน  เปิดรับความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น พยายามเขา้ใจและ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิดของแต่ละบุคคล 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
วพิากษว์จิารณ์ในชั้นเรียน และการยอมรับ
เหตผุลของผูท่ี้มีความคิดเห็นแตกต่าง 
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2.5ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิผล 

1.มีทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข 

-มีรายวชิาท่ีฝึกทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข
โดยตรง 
-สอดแทรกทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขในรายวชิา
ต่างๆ เพ่ือพฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขอยา่ง
ต่อเน่ือง 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 
 

2. มีทกัษะการส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

-มีรายวชิาท่ีพฒันาทกัษะการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง 
-สอดแทรกทกัษะการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งใน
ทุกรายวชิา 
-ฝึกนิสิตใหรู้้จกัวเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสารอยา่งรู้เท่าทนั และมีจรรยาบรรณ  
 

3. สามารถแสวงหา
ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

-ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของ
แหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆทั้งแหล่งความรู้ ทั้งท่ีเป็น
ส่ือเอกสาร/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์/บุคคลต่างๆ 
-แนะน าวธีิการเรียนรู้/การสืบคน้ขอ้มูลโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและฝึกปฏิบติัในทุกรายวชิา 
-มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝีกทกัษะในการสืบคน้/
อา้งอิงขอ้มูล การใชซ้อฟตแ์วร์ต่างๆ 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึง
การสืบคน้ขอ้มูล การเลือกใชข้อ้มูล และการรู้จกั
แหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

4. สามารถน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม และมี
คุณภาพ 

-ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการน าเสนอ
ผลงานประเภทต่างๆ 
-สอดแทรกการฝึกทกัษะการในการเรียนรู้รายวชิา
ต่างๆ 
-ใชก้รณีศึกษาเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการน าเสนอ
ผลงานท่ีดีและไม่ดี 
-ฝึกใหนิ้สิตออกมาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนใน
ทุกรายวชิา 

-ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอผลงานและ
เลือกการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยใหก้าร
น าเสนอผลงานมีความชดัเจน และน่าสนใจมาก
ยิง่ข้ึน  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชาวชิาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั            ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผดิชอบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                    

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์                    

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1                    

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2                    

มศว 123 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1                    

มศว 124 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2                    

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1                    

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2                    

มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1                    

มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 2                    

มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1                    

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2                    

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1                    

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2                    
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รายวชิาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผดิชอบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                    

มศว 142 วทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ 
             และส่ิงแวดลอ้ม                    

มศว 143 พลงังานทางเลือก                    

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั                    

มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวติเชิงสร้างสรรค ์                    

มศว 341 วทิยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติพลงังานและจิต                    

มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนุษย ์                    

มศว 251 มนุษยก์บัสงัคม                    

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ                    

มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    

มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตผุลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนุษยก์บัสนัติภาพ                    

มศว 355 พทุธธรรม                    
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รายวชิาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผดิชอบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวญิญาณมนุษย ์                    

มศว 361 ประวติัศาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม                    

มศว 362 มนุษยก์บัอารยธรรม                    

มศว 363 มนุษยก์บัการเมือง การปกครอง และกฏหมาย                    

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน ์                    

มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม่                    

มศว 366 จิตวทิยาสงัคม                    

มศว 367 กฎหมายทัว่ไป                    

มศว 371 ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลย ี                    

มศว 372 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                    

มศว 373 ภูมิลกัษณ์ชุมชน                    

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน                    
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4.2 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลหมวดวชิาเอก และหมวดวชิาโท 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1. สามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
กบัสถานประกอบการทัว่โลก 

ใชภ้าษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ ในการเรียนการสอน
รวมทั้งการฝึกงานกบัหน่วยงานท่ีตอ้งใชท้กัษะภาษาองักฤษ 
ท างานกลุ่ม ประสบการณ์ฝึกงานจริง หรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

2. ทนัสมยั ใฝ่รู้ พฒันาตนเอง มอบหมายงานกลุ่ม เนน้การอภิปรายน าเสนอผลงานในชั้น
เรียน ประเมินการน าเสนอผลงานของตนเองและผูอ่ื้นรวมทั้ง
ฝึกงานในหน่วยงาน 

3. มีจริยธรรม ความรับผดิชอบสูงต่อวชิาการ วชิาชีพ และ
ต่อสงัคม 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความมีระเบียบวนิยัในตนเอง
จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การท างานกลุ่ม จดัประสบการณ์
ฝึกงานใหนิ้สิตไดป้ระสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4. สามารถใชค้วามรู้ น าไปแกไ้ขปัญหาได ้ จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มอบหมายช้ินงาน และ
การท างานวจิยั 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิ 
1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ประพฤติดี และมีความซ่ือสตัยสุ์จริต  
 

- ก าหนดเกณฑก์ารประเมินคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวชิา 
- อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในรายวชิา รวมทั้งเป็น
แบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นิสิต 
- ปลูกฝังและเนน้ย  ้าเร่ืองการอา้งอิง
ผลงานทางวชิาการในการท ารายงาน 

- ประเมินผลการเรียนในรายวชิา 
 
- ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิต 
 
 
-พิจารณาผลงานของนิสิตและมี
บทลงโทษหากคดัลอกผลงานของผูอ่ื้น 

2. มีวนิยั และตรงต่อเวลา  -สอดแทรกความมีระเบียบวนิยัใน
ตนเองทั้งทางดา้นวชิาการ ดา้นการ
ปฏิบติังาน และการด ารงชีวติ 
- ก าหนดบทลงโทษหากส่งงานล่าชา้
กวา่ก าหนด  และกระท าการใดๆ ท่ีขดั
ต่อขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

- ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา
และการส่งงานตามก าหนดเวลาท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิ 

3. สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
ประเมินค่า และจดัการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมในการท างานโดย
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเหมาะสม 

- จดัโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต
ปริญญาตรีเพื่อพฒันาประสบการณ์
วชิาชีพก่อนฝึกงานโดยสอดแทรก
ปัญหาเชิงคุณธรรมจริยธรรมท่ีมกัพบ
ในการท างาน 
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริงระหวา่ง
การฝึกงาน 

- ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
- ประเมินผลจากหน่วยงานท่ีนิสิตไป
ฝึกงาน 

 

2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิ 
1. มีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหา 
หลกัการ ทฤษฎีของสาขาวชิา 
 

- บรรยาย อภิปราย สมัมนา 
- จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้การท า
ช้ินงาน โครงงาน และการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้น้ือหาและปัญหาเป็น
ฐาน  

- สอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค และปลายภาค 
- ท าโครงงาน/รายงาน 
- น าเสนอผลงาน 

2. สามารถประยกุตค์วามรู้จากหลกัการ 
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั และบูรณาการ
องคค์วามรู้กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้

- ก าหนดใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้และ
เรียนรู้ดว้ยตนเองในหวัขอ้ท่ีสนใจ 

 

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิ 
1. สามารถคิดอยา่งมีเหตผุลและเป็น
ระบบ  

-ก าหนดสถานการณ์ใหนิ้สิตฝึกการคิด
อยา่งมีเหตผุลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัใน
ชั้นเรียน 

2. สามารถเขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และ
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากชั้นเรียน และจากการ
ฝึกงาน ไปใชก้ารปฏิบติังาน 

- จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อใหนิ้สิตได้
ฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์จากสภาพ
ปัญหา หรือสถานการณ์จริง ทั้งใน
ระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา การวจิยั เป็นตน้ 
- จดักิจกรรมใหนิ้สิตมีโอกาสเรียนรู้
จากปัญหา และประสบการณ์จริงจาก
การฝึกงาน เพื่อการเสนอแนะและหา
แนวทางแกไ้ข 

- สงัเกตพฤติกรรมนิสิต ดา้น
ความสามารถในการตดัสินใจ การ
แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
-ใชแ้บบประเมินผลท่ีสะทอ้นการคิด
วเิคราะห์ จากการเขียนรายงาน การ
น าเสนอผลงาน และการสอบแบบ
อตันยั 
- ประเมินผลการฝึกงานจากหน่วยงาน 
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2.4  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิ 
1. ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของตนเองในการ
ท างาน 
 

-จดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่มและสอดแทรก
เร่ืองความรับผิดชอบเพื่อใหผู้เ้รียน
ตระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ี ของตนใน
การท างาน 

- ประเมินจากการส่งงานตาม
ก าหนดเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในการอยูร่่วมกนั
เพ่ือใหง้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- มอบหมายงานกลุ่มใหผู้เ้รียนศึกษา
คน้ควา้ เพื่อฝึกทกัษะการมีมนุษย
สมัพนัธ์และเขา้ใจการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

- สงัเกตพฤติกรรมของนิสิตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม เช่น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 
- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัใน
ชั้นเรียน 

3. มีความรับผิดชอบและสามารถ
เรียนรู้ พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

- มอบหมายงานเด่ียวท่ีมีการบูรณาการ
หรือการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ใหนิ้สิต
ไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง 
- ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน เพื่อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบ 

-ประเมินจากผลงานของนิสิต 
- ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน 

 

2.5  ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมนิ 
1. มีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
 

- สอดแทรกทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขในรายวชิา 

-ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือ
งานวจิยั 

2. สามารถใชท้กัษะฟัง-พดู อ่าน-เขียน
ภาษาองักฤษ และส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

- ฝึกทกัษะฟัง-พดู อ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือใหส่ื้อสาร
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- ก าหนดใหนิ้สิตฝึกงานกบัหน่วยงานท่ี
ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

- สอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค และปลายภาค 
- น าเสนอผลงาน 
- ประเมินจากผูดู้แลนิสิตฝึกงานใน
หน่วยงาน 

3.สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การท างาน การเก็บขอ้มูล การ
ประมวลผล และการน าเสนอขอ้มูล 

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในหลกัสูตร
และนอกหลกัสูตร ไดแ้ก่ โครงการพฒันา
ระบบการใหค้วามรู้และขอ้มลูข่าวสารแก่
นิสิต โครงการพฒันาทกัษะภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และทกัษะไอทีแก่นิสิต 

- ประเมินจากการเขา้ร่วมโครงการและ
ร้อยละของนิสิตท่ีไดรั้บการพฒันา
ทกัษะส่ือสาร และทกัษะไอที 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้จากหลกัสูตรรายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั            ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

1. หมวดวชิาเอก              
1.1 วชิาเอกบังคบั              
ภอน 111 อาชีพและการใชภ้าษาเพื่ออาชีพ             

ภอน 121 วฒันธรรมและภาษาตะวนัออก                 

ภอน 122 วฒันธรรมและภาษาตะวนัตก             

ภอน 123 บุคลิกภาพ และมารยาทธุรกิจสากล             

ภอน 212 ภาษา และอาชีพในองคก์รขา้มชาติ             

ภอน 231 ภาษาและภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้             

ภอน 232 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ             

ภอน 233 ภาษาและการส่ือสารพหุวฒันธรรม                

ภอน 234 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในองคก์ร             

ภอน 241 จิตวทิยาสงัคมในองคก์ร                   

ภอน 335 หลกัการแปล             



72 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 
ภอน 336 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์             

ภอน 342 ภาวะผูน้ าและกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ               

ภอน 375 การพดูในท่ีสาธารณะ             

ภอน 493 สมัมนาภาษาเพื่ออาชีพ             

1.2 รายวชิาฝึกงาน             

ภอน 391 การฝึกงานในประเทศ              

ภอน 392 การฝึกงานต่างประเทศ              

1.3 วชิาเอกเลอืก             

1.3.1 กลุ่มภาษาเพือ่ธุรกจิ             

ภอน 272 การเขียนรายงานเชิงธุรกิจ             

ภอน 273 การอ่านเชิงธุรกิจ             

ภอน 371 ภาษาองักฤษเพื่อการพาณิชย ์                 

ภอน 372 ภาษาองักฤษเพื่อการตลาด             

ภอน 373 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชุมธุรกิจ             

ภอน 374 การแปลแบบล่ามเชิงธุรกิจ             

ภอน 473 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการคา้ปลีก               
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 
ภอน 494 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ             

ภอน 495 คน้ควา้อิสระ             

1.3.2 กลุ่มภาษาเพือ่การบริการ              
ภอน 252 ภาษาองักฤษส าหรับเลขานุการ             

ภอน 253 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว             

ภอน 351 ภาษาองักฤษเพื่อการบริการ             

ภอน 353 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการบิน             

ภอน 354 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเท่ียวต่างประเทศ             

ภอน 361 ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสมัพนัธ์             

ภอน 443 ภาษาองักฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล             

ภอน 494 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ             

ภอน 495 คน้ควา้อิสระ             

1.3.3 กลุ่มภาษาเพือ่การส่ือสารมวลชน             

ภอน 282 การพดูภาษาองักฤษในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทนัสมยั             

ภอน 284 การเขียนภาษาองักฤษในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทนัสมยั             

ภอน 362 การแปลบทภาพยนตแ์ละบทโทรทศัน์             
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 
ภอน 363 ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นผูด้  าเนินรายการ และพิธีกร             

ภอน 364 ภาษาองักฤษเพ่ือการรายงานข่าว             

ภอน 365 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณา             

ภอน 486 ภาษาองักฤษเพื่อการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ             

ภอน 494 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ             

ภอน 495 คน้ควา้อิสระ             

2. หมวดวชิาโท             

2.1 ภาษาจนี             

ภออ 211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1                                                           

ภออ 212 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2             

ภออ 313 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3             

ภออ 314 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ             

ภออ 415 ภาษาจีนเพื่อการบริการ             

ภออ 416 วฒันธรรมจีนร่วมสมยั             

2.2 ภาษาเกาหล ี             

ภออ 221 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1             
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 
ภออ 222 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 2             

ภออ 323 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3             

ภออ 324 ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจ             

ภออ 425 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ             

ภออ 426 วฒันธรรมเกาหลีร่วมสมยั             

2.3 ภาษาญี่ปุ่ น             

ภออ 231 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1             

ภออ 232 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2             

ภออ 333 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3             

ภออ 334 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจ               

ภออ 435 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการบริการ             

ภออ 436 วฒันธรรมญ่ีปุ่นร่วมสมยั             

2.4 ภาษาเขมร             

ภออ 241 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 1             

ภออ 242 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 2             

ภออ 343 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 3             



76 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 
ภออ 344 ภาษาเขมรเพ่ือธุรกิจ             

ภออ 445 ภาษาเขมรเพื่อการบริการ             

ภออ 446 วฒันธรรมเขมรร่วมสมยั             

2.5 ภาษาเวยีดนาม             

ภออ 251 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 1             

ภออ 252 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 2             

ภออ 353 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 3             

ภออ 354 ภาษาเวยีดนามเพ่ือธุรกิจ                

ภออ 455 ภาษาเวยีดนามเพื่อการบริการ             

ภออ 456 วฒันธรรมเวยีดนามร่วมสมยั             

2.6 ภาษาฝร่ังเศส             

ภอต 261 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1             

ภอต 262 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2             

ภอต 363 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3             

ภอต 364 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือธุรกิจ             

ภอต 465 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการบริการ             
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 
ภอต 466 วฒันธรรมฝร่ังเศสร่วมสมยั             

2.7 ภาษาเยอรมนั             

ภอต 271 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1               

ภอต 272 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 2               

ภอต 373 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 3             

ภอต 374 ภาษาเยอรมนัเพ่ือธุรกิจ             

ภอต 475 ภาษาเยอรมนัเพื่อการบริการ             

ภอต 476 วฒันธรรมเยอรมนัร่วมสมยั             
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ย

การศึกษาระดบัระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดการวดัและประเมินผลการศึกษา  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ใหนิ้สิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา  
2.1.2  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) ขอ้สอบ 

และการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เช่น ทวน
สอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่าง
กนั หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

2.1.3 อาจารยท่ี์รับผดิชอบรายวชิาเดียวกนั ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผล
ร่วมกนั และใหส้อดคลอ้งตามรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิาโดยการประชุมตดัสินผลการเรียนร่วมกนั 

2.2การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
2.2.1  ส ารวจภาวการณ์ไดง้านท าของบณัฑิตปริญญาตรี  ภายในระยะ 1 ปี  หลงัส าเร็จ

การศึกษา   
2.2.2 ส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุก

รอบระยะเวลา ตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
2.2.3  ส ารวจความพึงพอใจของบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น

ของหลกัสูตร และเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
2.2.4  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อน าขอ้คิดเห็น และแนวทางการปรับปรุง

หลกัสูตรของผูส้อน ต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีพ.ศ. 2548 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 อาจารยใ์หม่ไดรั้บการปฐมนิเทศและใหค้  าแนะน าดา้นโครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชา การ
จดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 จดัระบบอาจารยพ์ี่เล้ียง เพื่อใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ และค าปรึกษา 
1.3 จดัใหมี้การใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

อาจารยใ์หม่ 
  1.4 อาจารยใ์หม่ไดรั้บการพฒันาทางวชิาการอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอนการวดัและการประเมินผล 
2.1.1 สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมโครงการพฒันาความรู้ดา้นกลยทุธ์การสอน การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัพฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.1.2 ส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ฒันาความรู้และทกัษะดา้นการวดัและการประเมินผลท่ี
เหมาะสมกบัรายวชิา และสาขาท่ีสอน 
 2.2 การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ 

2.2.1 จัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวชิาการ 
2.2.2 จดัใหมี้ระบบและกลไกใหอ้าจารยท์  าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2.2.3 สนบัสนุนอาจารยใ์หเ้ขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมวิชาการดา้นต่างๆเช่น การ

บรรยาย การสัมมนา การนิเทศนิสิตฝึกงาน การอบรมเชิงปฏิบติัการ การประชุมเชิงวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ 

2.2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยตี์พิมพแ์ละเผยแพร่งานวจิยั บทความวชิาการ ใน
รูปแบบต่างๆ 

2.2.5 สร้างเครือข่ายทางวชิาการและวจิยักบัมหาวทิยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซียนและใน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาองคค์วามรู้ 
       2.2.6 พฒันาคณาจารยใ์ห้เป็นไปตามแผนพฒันาบุคลากรท่ีก าหนด 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
 1.1 มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 

1.2 ทุกรายวชิาท่ีเปิดสอน อาจารยป์ระจ าวชิาตอ้งจดัท ารายละเอียดของรายวชิา(มคอ.3) 
รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสูตร (มคอ.7) 

1.3 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยผ์ูส้อนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนของทุกรายวชิาตามผลการ
ประเมิน  

1.4 มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวชิา 
 1.5 น าผลการประเมินจากนิสิต บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิตรวมทั้งผลการ
ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงตอ้งด าเนินการทุก 5 ปี 
 
2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะมนุษยศาสตร์จดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือ
หนงัสือ ต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งพอเพียงเพื่อ
สนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จดับริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน
และพฒันานิสิตเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้น และสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ศูนยก์าร
เรียนรู้ดว้ยตนเองของคณะฯ  
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ใชท้รัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนงัสือ ต ารา ส่ือการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการ
สอน รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งสืบคน้ออนไลน์ ซ่ึงบรรจุใหนิ้สิตผา่น E-learning courseware
ผา่นเวบ็รายวชิา  (ATutor) 

2.2.1 สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
ใชอ้าคารสถานท่ีของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 



81 
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2.2.2 ห้องสมุด 

มหาวทิยาลยัมีแหล่งความรู้ท่ีสนบัสนุนดา้นวชิาการ คือ ส านกัหอสมุดกลาง และ
ส านกัคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคณะมนุษยศาสตร์มีศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเอง (Self-access 
LearningCenter)และหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมดา้นภาษาท่ีหลากหลาย 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
2.3.1 เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารยพ์ิเศษ สอนทั้งรายวชิาหรือบรรยายในบาง

คาบเวลา 
2.3.2 ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ ต ารา และฐานขอ้มูลทาง

วชิาการ เพื่อบริการใหอ้าจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
2.3.3 ส ารวจและตรวจสอบส่ือการเรียนการสอน และโสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งเรียน

เป็นประจ าทุกปี เพื่อด าเนินการจดัหาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเสมอ 
2.3.4 มีขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนกบั

มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ และเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งมหาวทิยาลยัได ้ในภาคฤดูร้อน 
2.3.5 มีการจดัโครงการศึกษาดูงานในองคก์รและหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
2.3.6 จดัใหนิ้สิตฝึกงานในรายวชิาฝึกงาน ในประเทศหรือต่างประเทศได ้

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
ส ารวจความตอ้งการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนทุกปีการศึกษาเพื่อด าเนินการจดัใหมี้

ทรัพยากรท่ีเพียงพอ และใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง

หลกัเกณฑ ์วธีิ สรรหา การจา้ง การบรรจุแต่งตั้ง การท าสัญญาจา้ง และการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานมหาวทิยาลยั 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารย ์และผูส้อน ในการ

วางแผนจดัการเรียนการสอน ประเมินผลและทบทวนโดยผลจากการทบทวนการเรียนการสอนใน
รายวชิาและหลกัสูตรโดยรวมจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนและ
หลกัสูตร รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะพิเศษตามท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
ในกรณีท่ีคณะมนุษยศาสตร์มีอาจารยป์ระจ าไม่เพียงพอในการจดัการเรียนการสอนให้

แต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษและอาจารยช์าวต่างประเทศ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งและภาระงานของบุคลากรสายสนบัสนุน

การเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของคณะและนโยบายของมหาวทิยาลยั   
4.1.2ตอ้งผา่นการสอบแข่งขนัท่ีประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์

โดยใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่งและทศันคติต่องานการใหบ้ริการและ
การประสานงานระหวา่งอาจารยแ์ละนิสิต 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 

4.2.1จดัการฝึกอบรมเฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อสามารถ
ใหบ้ริการดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2.2จดัใหมี้การศึกษาดูงานเพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอ่ืน 
4.2.3 สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการ 
4.2.4 พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน ใหเ้ป็นไปตามแผน และเส้นทางเดินของต าแหน่ง

งานท่ีก าหนด 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
5.1.1 มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมคู่มือปฏิบติังานของอาจารยท่ี์ปรึกษา คอยดูแลและ

ใหค้  าปรึกษาทั้งทางดา้นการเรียนการสอนและการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่
ในหลกัสูตร 

5.1.2 ติดตามผลการเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวา่นิสิตจะจบการศึกษาจาก
หลกัสูตร 

5.1.3 แนะแนววธีิการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและไดผ้ลดีการฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ การท าโครงงานอาชีพหรือวจิยั  

5.1.4จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหแ้ก่นิสิตทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
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5.1.5จดัโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรีเพื่อพฒันาประสบการณ์วชิาชีพก่อน
ฝึกงาน และโครงการติดตามผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิสิตหลกัสูตรศศ.บ.สาขาวิชาภาษาเพื่อ
อาชีพ 

5.1.6 มีระบบและกลไกส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในรายวชิาฝึกงาน  
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

การอุทธรณ์ของนิสิตสามารถด าเนินการไดต้ามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1 ส ารวจภาวการณ์ไดง้านท าของบณัฑิตปริญญาตรี  ภายในระยะ 1 ปี  หลงัส าเร็จการศึกษา   
 6.2 ส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตทุกรอบ
ระยะเวลา ตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
 6.3 ส ารวจความพึงพอใจของบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้นของ
หลกัสูตร และเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
 6.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าข้อคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุง
หลกัสูตรของผูส้อน ต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น 

6.5 น าขอ้คิดเห็นจากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝึกงานและจากผูใ้ชบ้ณัฑิตมาปรับปรุง
หลกัสูตรพิจารณาจดัท าโครงการและกิจกรรมในการพฒันานิสิต 

6.6 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรควรศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน เพื่อน าขอ้มูล
มาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นักระแสความเปล่ียนแปลง 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที1่ 

2558 
ปีที ่2 
2559 

ปีที ่3 
2560 

ปีที ่4 
2561 

ปีที ่5 
2562 

1.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80มีส่วนร่วมในการ 
     ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน 
     หลกัสูตร 

     

2.  รายละเอียดหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 
     มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน 
     คุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที ่1 
2558 

ปีที ่2 
2559 

ปีที ่3 
2560 

ปีที ่4 
2561 

ปีที ่5 
2562 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผล 
    การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ  
    มคอ.5 และมคอ.6ภายใน 30วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 
   ใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
    ภายใน60วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
    เรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3  และ มคอ.4(ถา้มี)อยา่งนอ้ย    
   ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ 
    สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานท่ี 
    รายงานใน มคอ.7ปีท่ีแลว้ 

-     

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี)ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
   ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ 
    วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี)ไดรั้บการ 
      พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50ต่อปี 

     

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ 
      คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จาก 5 คะแนน 

- - - -  

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
      เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จาก 5 คะแนน 

- - - -  

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2ปีการศึกษา เพื่อติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1 - 5และอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมร่วมกนัก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพิจารณารายละเอียด

ของรายวชิา(มคอ.3)ท่ีเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะ  
เพื่อน าไปก าหนดกลยทุธ์การสอนในแต่ละรายวชิา 

1.1.2 ระหว่างสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบยอ่ย การสอบกลางภาค  

การสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการน าเสนอในชั้นเรียน การอภิปราย การท างานกลุ่ม 
แบบฝึกหดั โครงงาน รวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมายผลท่ีไดจ้ากการประเมินเป็นขอ้มูล
บ่งบอกความมีประสิทธิผลของการสอนของอาจารยแ์ละน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์การสอน  

1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบปลายภาค และการท ารายงาน

เด่ียว/กลุ่มและน าผลท่ีไดจ้ากการประเมิน มาปรับปรุงกลยทุธ์การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นิสิต 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ

สอนผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นการประเมินในด้านกลวิธีการสอนการตรงต่อเวลาการช้ีแจงเป้าหมาย
วตัถุประสงคข์องรายวชิาเกณฑก์ารวดัและประเมินผลและการใชส่ื้อการสอน 

1.2.2 สังเกตการสอนของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบรายวิชาในการใช้กลยุทธ์การสอนตามท่ีได้
วางแผนไว ้

1.2.3 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการภายในและผูท้รงคุณวุฒิ 

ภายนอกสถาบนั 
2.2 ประเมินหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ย การประเมินการจดัการเรียนการสอน 

การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิตก่อนจบการศึกษา 
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2.3 ประเมินความความคิดเห็นต่อหลกัสูตรของนิสิตและบณัฑิต 
2.4 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี (ใน

หมวดท่ี 7 ขอ้ 7) 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัท ารายงานผลการประเมินหลกัสูตรจากอาจารย ์ นิสิต บณัฑิต และ

ผูใ้ชบ้ณัฑิตในภาพรวม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอน หลกัสูตรและทราบปัญหาของการบริหาร
หลกัสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลกัสูตรต่อไป 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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ภาคผนวกก 
 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒว่าด้วย 
 การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ใหมี้ความเหมาะสม และเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2543 
  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือประกาศ หรือมติอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
ในขอ้บงัคบัน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 
 ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  “สภาวชิาการ” หมายความวา่ สภาวชิาการมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยสภาวชิาการ พ.ศ. 2543 
  “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  “คณะ” หมายความวา่ คณะซ่ึงเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และใหห้มายความถึง ส่วนงานในก ากบัของมหาวทิยาลยั ตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ย ส่วนงานในก ากบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ. 2543 ดว้ย 
  “ภาควชิา หรือ สาขาวชิา” หมายความวา่  ภาควชิา หรือ สาขาวชิา ของมหาวทิยาลยั 
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ศรีนครินทรวโิรฒ   ซ่ึงเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั  หรือตามประกาศของสภามหาวทิยาลยั 
  “คณบดี”  หมายความวา่   คณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า   ซ่ึงเป็นส่วนราชการของ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และใหห้มายความถึงบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งคณบดีหรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่าของส่วนงานในก ากบัของมหาวทิยาลยัดว้ย 
 
 ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ขอ้ 6 ระบบการจดัการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 
  6.1 การจดัการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 สัปดาห์ 
  6.2 การจดัการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงัน้ี 
   6.2.1 การศึกษาระบบทวภิาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา
ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ 
   6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์  ระบบการจดัการศึกษาต่าง ๆ  
ในขอ้ 6.2.1-6.2.3 อาจจดัภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได ้
  6.3 การจดัการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจดัการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา 
โดยมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ 
  จ านวนชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวชิาตามการจดัการศึกษาขา้งตน้ ใหมี้จ านวนชัว่โมงการ
เรียนตามท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 8 
  ในการจดัการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวชิา (Modular System)   ซ่ึงเป็นการจดัการเรียน 
การสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหน่ึงรายวชิาหรือหลายรายวิชาก็ไดใ้หแ้ต่ละหลกัสูตรก าหนดใหช้ดัเจนวา่ 
จะจดัระบบการศึกษาแบบใด 
 ขอ้ 7 การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใชร้ะบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต   ตอ้งจดัการเรียน 
การสอนไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง  การจดัการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  7.1 การศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ยกเวน้ในกรณีท่ีนิสิตมีหน่วยกิตท่ีเหลือส าหรับ
ลงทะเบียนตามหลกัสูตรนอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
  7.2 การศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time)  นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิา  ไม่เกิน  9 หน่วยกิต  
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  ส าหรับหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ้ 6 ท่ีไม่ใช่ระบบทวภิาค ใหเ้ทียบ
จ านวนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 
 
 ขอ้ 8 หน่วยกิต  หมายถึงการก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรั้บ  แต่ละรายวชิาจะ 
มีหน่วยกิตก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  8.1 รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
หรือไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2 รายวชิาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  หรือ 
ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึก  3  ถึง  9  ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
หรือไม่นอ้ยกวา่ 45 ถึง 135 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.4 การปฏิบติัการในสถานศึกษาหรือปฏิบติัตามคลินิก ท่ีใชเ้วลาปฏิบติังาน 3 ถึง 12ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.5 การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study)  ท่ีใชเ้วลาศึกษาดว้ยตนเองจากส่ือการเรียน 
ตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรียมการไวใ้หนิ้สิตไดใ้ชศึ้กษา 1 ถึง 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค 
  ส าหรับรายวชิาท่ีจดัการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ระบบทวภิาค ตามขอ้ 6.2  
เทียบค่าหน่วยกิตกบัชัว่โมงการศึกษาใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคขา้งตน้ 
 

หมวด 2 
หลกัสูตรการศึกษา 

 ขอ้ 9 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มีดงัน้ี 
  9.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ใชเ้วลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา    ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  9.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต ใชเ้วลา
ศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน  15  ปีการศึกษาส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  9.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี)  มีจ  านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 180 
หน่วยกิต  ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 12  ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  9.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 72  หน่วยกิต 
ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน  6  ปีการศึกษา 
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ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะตอ้งถือเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรปริญญาตรี 
และจะตอ้งสะทอ้นปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลกัสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถว้นและใหร้ะบุค าวา่ 
“ต่อเน่ือง”  ไวใ้นวงเล็บต่อทา้ยช่ือหลกัสูตร 
  9.5 หลกัสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้)  มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่  120 
หน่วยกิต  ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  8  ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  หลกัสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้)  สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์ 
หรือตามความรู้ของผูเ้รียนได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทียบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 10 การนบัเวลาการศึกษา ใหน้บัจากวนัท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนั้น 
 ขอ้ 11 โครงสร้างหลกัสูตร ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    หมวดวชิาเฉพาะ  หมวดวชิาเลือกเสรี   
โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวชิา ดงัน้ี 
  11.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
  11.2 หมวดวชิาเฉพาะ หมายถึง วชิาแกน วชิาเฉพาะดา้น วชิาพื้นฐานวชิาชีพ และวชิาชีพ 
ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวม ดงัน้ี 
   11.2.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 84 หน่วยกิต 
   11.2.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 114 หน่วยกิต 
   11.2.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต 

11.2.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 42  หน่วยกิต 
11.2.5 หลกัสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้)  ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่  

84 หน่วยกิต 
 หมวดวชิาเฉพาะอาจจดัในลกัษณะวชิาเอกเด่ียว วชิาเอกคู่ หรือวชิาเอกและวชิาโทก็ได ้โดยวชิาเอก
ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต และวชิาโทตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
ในกรณีท่ีจดัหลกัสูตรแบบวิชาเอกคู่ตอ้งเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวชิาเอกอีกไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต และให้
มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต 
 11.3 หมวดวชิาเลือกเสรี หมายถึง รายวชิาใดๆ ท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตเลือกเรียนในหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต 
 11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 ขอ้ 12 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  12.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
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  12.2 ส าเร็จการศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับ หลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 
  12.3 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 13 การรับเขา้เป็นนิสิต ใชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
  13.1 สอบคดัเลือก 
  13.2 คดัเลือก 
  13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
 ขอ้ 14 การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ผูท่ี้ผา่นการรับเขา้เป็นนิสิตตอ้งมารายงานตวัพร้อมหลกัฐานท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ขอ้ 
15 ผูท่ี้ผา่นการรับเขา้เป็นนิสิตท่ีไม่อาจมารายงานตวัเป็นนิสิตตามวนั เวลา และสถานท่ี 
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด เป็นอนัหมดสิทธ์ิท่ีจะเขา้เป็นนิสิต เวน้แต่จะไดแ้จง้เหตุขดัขอ้งใหม้หาวทิยาลยัทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดใหร้ายงานตวั และเม่ือไดรั้บอนุมติั     ตอ้งมารายงานตวั
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 ขอ้ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
  16.1 ก าหนดวนัและวธีิการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม -  ลดรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษา
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือนิสิตไดช้ าระค่าธรรมเนียมต่างๆของ
มหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวทิยาลยั นิสิตผูใ้ดลงทะเบียนเรียน หรือ 
ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลงัวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด      จะตอ้งถูกปรับตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  16.3 ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด    ตอ้งลงทะเบียนเรียนใน 
ภาคการศึกษานั้น 
  16.4 นิสิตท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยั ไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดี   ทั้งน้ี   นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาไวถู้กตอ้งแลว้ ภายใน 2 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษา 
  16.5 รายวชิาใดท่ีหลกัสูตรก าหนดวา่ตอ้งเรียนรายวชิาอ่ืนก่อนหรือมีบุรพวชิา  นิสิตตอ้ง
เรียนรายวชิาดงักล่าวมาก่อน   จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นได ้
 ขอ้ 17 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนได ้
  17.1 นิสิตเตม็เวลาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ 
ทวภิาคไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต   และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวชิาได ้
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ไม่เกิน 10 หน่วยกิต   ส าหรับนิสิตสภาพรอพินิจใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 
  17.2 นิสิตไม่เตม็เวลาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวชิาไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  17.3 นิสิตอาจยืน่ค  าร้องขออนุมติัจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวชิามากกวา่ท่ีก าหนดไว ้    
ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
  17.4  นิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาและเหลือวชิาเรียนตามหลกัสูตร   มีจ  านวนหน่วยกิตต ่ากวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 17.1  ใหล้งทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือไดส้ าหรับการจดัการเรียน 
การสอนในระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ระบบทวภิาคใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องระบบทวภิาค 
 ขอ้ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
  18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตได ้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  18.2 จ านวนหน่วยกิตของรายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตจะไม่นบัรวม 
หน่วยกิตสะสม 
  18.3 รายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตจะไม่นบัรวมเขา้ในจ านวนหน่วยกิต 
ท่ีต  ่าสุดแต่ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  18.4 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาพิเศษโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิต       จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวชิานั้น  โดยนิสิตไม่ตอ้งสอบ 
  18.5 มหาวทิยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกเขา้เรียนบางรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบั
หน่วยกิต   แต่ตอ้งมีคุณสมบติัและพื้นความรู้ตามท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควร และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ 19 การของดเรียนรายวชิาใด ๆ ตอ้งยืน่ค  าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์โดย 
การอนุมติัจากคณบดี 

หมวด 5 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ้ 20 นิสิตตอ้งมีเวลาเรียนในรายวชิาหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวชิา 
นั้น ๆ จึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบในรายวชิาดงักล่าวได ้ยกเวน้ กรณีการจดัการศึกษาแบบการศึกษาดว้ยตนเอง (Self 
Study) 
 ขอ้ 21 การประเมินผลการศึกษา 
  21.1 การประเมินผลการศึกษาใชร้ะบบค่าระดบัขั้น ดงัน้ี 
   ระดบัขั้น   ความหมาย        ค่าระดบัขั้น 
         A  ดีเยีย่ม (Excellent)   4.0 
         B+   ดีมาก (Very Good)   3.5 
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         B   ดี (Good)    3.0 
         C+   ดีพอใช ้(Fairly Good)   2.5 
         C   พอใช ้(Fair)    2.0 
         D+   อ่อน (Poor)    1.5 
         D   อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
         E   ตก (Fail)    0.0 
  21.2 ในกรณีท่ีรายวชิาในหลกัสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดบัขั้น ใหป้ระเมินผลใช้
สัญลกัษณ์ ดงัน้ี 
   สัญลกัษณ์   ความหมาย 
         S   ผลการเรียน/การปฏิบติั/ฝึกงาน/เป็นท่ีพอใจ 
         U   ผลการเรียน/การปฏิบติั/ฝึกงาน/ไม่เป็นท่ีพอใจ 
        AU   การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
         I   การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
         W   การงดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 
         IP   ยงัไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) 
  21.3 การให้ E นอกจากขอ้ 21.1 แลว้ สามารถกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
   21.3.1 นิสิตสอบตก 
   21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
   21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑใ์นขอ้ 20 
   21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
   21.3.5 เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I เน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามเกณฑใ์นขอ้ 21.6 
  21.4 การให้ S หรือ U จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวชิาท่ีไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่คณะ
เห็นวา่ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลกัษณะของค่าระดบัขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้
ก าหนดเป็นรายวชิาใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีได ้U นิสิตจะตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติม
จนกวา่จะไดรั้บความเห็นชอบใหผ้า่นได ้จึงจะถือวา่ไดศึ้กษาครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  21.5 การให้ I จะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
   21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑใ์นขอ้ 20 แต่ไม่ไดส้อบเพราะป่วยหรือ 
เหตุสุดวสิัย และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
   21.5.2 ผูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาเห็นสมควรใหร้อผลการศึกษา เพราะนิสิตยงั
ปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิานั้นไม่สมบูรณ์ 
  21.6 การด าเนินการแก ้I นิสิตจะตอ้งด าเนินการแกส้ัญลกัษณ์  I  ใหเ้สร็จส้ินภายใน 
4  สัปดาห์  เพื่อใหผู้ส้อนแกส้ัญลกัษณ์ I หากพน้ก าหนดดงักล่าวผูส้อนจะเปล่ียนสัญลกัษณ์ I เป็นค่าระดบั
ขั้น E ทนัที 
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  21.7 นิสิตท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ระดบั D ข้ึนไป ถือวา่สอบไดใ้นรายวชิานั้น ยกเวน้รายวิชา
ในหลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  21.8 การให้ W จะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
   21.8.1 นิสิตไดรั้บอนุมติัใหง้ดเรียนรายวชิานั้นตามขอ้ 19 
   21.8.2 นิสิตไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัตามขอ้ 27 
   21.8.3 นิสิตถูกสั่งพกัการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   21.8.4 นิสิตไดรั้บอนุมติัจากคณบดีใหเ้ปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I เน่ืองจาก 
การป่วย หรือเหตุอนัสุดวสิัยยงัไม่ส้ินสุด 
  21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณีท่ีนิสิตไดรั้บอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษ 
โดยไม่นบัหน่วยกิต ตามขอ้ 18 
  21.10 การให้ IP ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีมีการสอนหรือการท างานต่อเน่ืองกนัเกินกวา่  1 
ภาคการศึกษา 
  21.11 ผลการสอบตอ้งส่งผา่นความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนส่งกองบริการ
การศึกษา 
  21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมส าหรับนิสิตท่ีรับโอนจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน เม่ือส าเร็จการศึกษาใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวชิารับโอนไวส่้วนหน่ึง
ต่างหากพร้อมทั้งระบุช่ือสถาบนัอุดมศึกษานั้นไวด้ว้ย 
   21.12.2 ค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวชิาในหลกัสูตร
ของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 22 การเรียนซ ้ าหรือเรียนแทน 
  22.1 รายวชิาใดท่ีนิสิตสอบได ้E ในวชิาบงัคบันิสิตจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ า หรือเลือก
รายวชิาอ่ืนท่ีมีลกัษณะเน้ือหาคลา้ยคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
หวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้สาขาหรือประธานหลกัสูตร ท่ีรายวชิานั้นสังกดั และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ี
รายวชิานั้นสังกดั 
  ในกรณีท่ีไม่ใช่วชิาบงัคบั หากไดผ้ลการเรียนเป็น E ไม่ตอ้งเรียนซ ้ าในรายวชิาดงักล่าวได ้
  22.2 ในกรณีท่ีนิสิตยา้ยคณะหรือเปล่ียนวชิาเอกหรือวชิาโท รายวชิาท่ีสอบได้ E  ในวชิา
บงัคบัของวชิาเอกเดิมหรือวชิาโทเดิม   นิสิตจะตอ้งเรียนซ ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวชิาในวชิาเอกใหม่หรือวชิา
โทใหม่แทนกนัได ้  ในการเลือกเรียนแทนน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ภาควิชา หรือหวัหนา้
สาขาวชิา หรือประธานหลกัสูตรของวชิาเอกใหม่หรือวชิาโทใหม่ และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีของคณะท่ี
วชิาเอกใหม่หรือวชิาโทใหม่สังกดั   วชิาท่ีเลือกเรียนแทนน้ีจะไม่นบัหน่วยกิตในหมวดวชิาเอกใหม่หรือ
หมวดวชิาโทใหม่ 
 ขอ้ 23 การนบัหน่วยกิตและการค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ีย 
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  23.1 การนบัจ านวนหน่วยกิตเพื่อใชใ้นการค านวณหาค่าระดบัขั้นเฉล่ีย ใหน้บัจากรายวิชาท่ี
มีการประเมินผลการศึกษาเป็นค่าระดบัขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 
  23.2 การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัสูตรให้นบั
เฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาท่ีสอบได ้ตั้งแต่ระดบั D ข้ึนไปเท่านั้น 
  23.3 ค่าระดบัขั้นเฉล่ียรายภาคการศึกษา ใหค้  านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละรายวชิาเป็นตวัตั้ง หารดว้ย
จ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 
  23.4 ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมใหค้ านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบั
ขั้นของแต่ละรายวชิาท่ีเรียนทั้งหมด  หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
  23.5 การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมใหค้ านวณ เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนท่ี 2 ท่ี
นิสิตลงทะเบียนเรียน 
  23.6 ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตได ้IP รายวชิาใด ไม่ตอ้งน ารายวชิานั้นมาค านวณค่าระดบัขั้น
เฉล่ียรายภาคการศึกษานั้น แต่ใหน้ าไปค านวณในภาคการศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินผล 
 ขอ้ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานิสิตท่ีเจตนาทุจริตหรือ 
ท าการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือการสอบอาจไดรั้บโทษดงัน้ี 
  24.1 ตกในรายวชิานั้น หรือ 
  24.2 ตกในรายวชิานั้น และใหพ้กัการเรียนในภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือเล่ือน 
การเสนอช่ือขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา หรือ 
  24.3 พน้จากสภาพนิสิต 
 การพิจารณาการทุจริตดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

 ขอ้ 25 สถานภาพนิสิต เป็นดงัน้ี 
  25.1 สถานภาพนิสิตตามการจดัการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   25.1.1 นิสิตเตม็เวลา (Full Time) ไดแ้ก่นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา 
   25.1.2 นิสิตไม่เตม็เวลา (Part Time) ไดแ้ก่นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 
  25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขา้ศึกษา 
   25.2.1 นิสิตสามญั ไดแ้ก่ ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตของ
มหาวทิยาลยัและเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง 
   25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแ้ก่ นิสิตและนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิา เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสูตรของสถาบนัท่ีตนสังกดั 
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   25.2.3 นิสิตท่ีเขา้ร่วมศึกษา   ไดแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
มหาวทิยาลยัให้เขา้ร่วมศึกษาในรายวชิา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได ้เม่ือไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนิสิตสามญั 
 ขอ้ 26 การจ าแนกสภาพนิสิต 
  สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ 
  26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ไดแ้ก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนิสิตท่ี
สอบไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
  26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแ้ก่ นิสิตท่ีสอบไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99 แต่ยงั
ไม่พน้สภาพนิสิต ภายใตข้อ้ 29.3.5 และ 29.3.6 
  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 2 นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา  นิสิตเตม็
เวลาท่ีเรียนภาคฤดูร้อนใหน้ าผลการเรียนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศึกษาถดัไปท่ีลงทะเบียนเรียน 
 ขอ้ 27 การลาพกัการเรียน 
  27.1 นิสิตอาจยืน่ค  าร้องลาพกัการเรียนได ้ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
   27.1.1 ถูกเกณฑเ์ขา้รับราชการทหารกองประจ าการหรือไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการ
ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 
   27.1.2 ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวทิยาลยั
เห็นควรสนบัสนุน 
   27.1.3 เจบ็ป่วยจนตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทยโ์ดยมี 
ใบรับรองแพทย ์
   27.1.4 มีเหตุจ าเป็นส่วนตวั อาจยืน่ค  าร้องขอลาพกัการเรียนได ้ถา้มีสภาพนิสิต
มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 
  27.2 การลาพกัการเรียน นิสิตตอ้งยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคเรียน  และ
จะตอ้งช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตของภาคการศึกษานั้น   และใหค้ณบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการลาพกั 
การเรียน 
  27.3 การลาพกัการเรียน ให้อนุมติัคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถา้นิสิตยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ขอลาพกัการเรียนต่อไปอีก ใหย้ืน่ค  าร้องใหม่ตามขอ้ 27.2 
  27.4 ใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 
 ขอ้ 28 การลาออก 
  นิสิตท่ีประสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวทิยาลยั ใหย้ืน่ค  าร้องต่อคณะท่ีนิสิต
ศึกษาอยูแ่ละใหค้ณบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
 ขอ้ 29 การพน้จากสภาพนิสิต 
  นิสิตตอ้งพน้จากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  29.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัปริญญาตามขอ้ 39 
  29.2 ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีใหล้าออก ตามขอ้ 28 
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  29.3 ถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ยกเวน้ 
กรณีตามขอ้ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3 
   29.3.2 ไม่ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ้ 27.2 
   29.3.3 ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 12 
   29.3.4 เม่ือค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 
   29.3.5 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจท่ีมีค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.75 เป็นเวลา 
2  ภาคการศึกษาต่อเน่ืองกนั 
   29.3.6 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเน่ืองกนั 
   29.3.7 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 9 หรือไดค้่าระดบั
ขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 
   29.3.8 ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งใหพ้น้จากสภาพนิสิต 
   29.3.9 มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง 
   29.3.10 ท าผดิระเบียบของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 
   29.3.11 ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในคดีอาญา เวน้แต่ความผดิโดยประมาท หรือ
ความผดิลหุโทษ 
  29.4 ถึงแก่กรรม 
 

หมวด 7 
การเปลีย่นสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกติ 

 ขอ้ 30 การเปล่ียนสถานภาพ 
  30.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ มหาวทิยาลยัอาจอนุมติัใหนิ้สิตเปล่ียน
สถานภาพตามการจดัการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาได ้ทั้งน้ีนิสิตจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและ
ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปล่ียนสภาพใหถู้กตอ้ง 
  30.2 นิสิตท่ีเปล่ียนสถานภาพตามการจดัการศึกษาได ้  จะตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา และตอ้งลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหม่อยา่งนอ้ย  1  ปีการศึกษา 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ขอ้ 31 การยา้ยคณะ 
  31.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ มหาวทิยาลยัอาจอนุมติัใหนิ้สิตยา้ยคณะได้
ทั้งน้ีนิสิตจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการยา้ยคณะ
ใหเ้รียบร้อย 
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  31.2 นิสิตตอ้งยืน่ค  าร้องในการขอยา้ยคณะไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ย การพิจารณาอนุมติัใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณบดีท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปตาม
ระเบียบของคณะนั้น ๆ การยา้ยคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือ ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีในคณะท่ีจะยา้ยไปศึกษา 
  31.3 รายวชิาต่าง ๆ ท่ีนิสิตยา้ยคณะไดเ้รียนมา ใหน้ ามาค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมดว้ย 
  31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหน้บัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนในคณะแรกท่ีเขา้เรียน 
 ขอ้ 32 การเปล่ียนวชิาเอกและวชิาโท      

 นิสิตสามารถเปล่ียนวชิาเอกและวชิาโทได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ภาค หรือหวัหนา้
สาขาวชิาหรือประธานหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
 ขอ้ 33 การคืนสภาพนิสิต 

สภาวชิาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตใหแ้ก่ผูท่ี้ถูกคดัช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร
อยา่งยิง่เท่านั้น และเม่ือด าเนินการแลว้ให้รายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
 ขอ้ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
  34.1 สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียน ตอ้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้สาขาวชิา หรือ
ประธานหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
  34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวชิาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืนตามขอ้ 34.1 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 36 
  34.3 ผลการศึกษาท่ีไดรั้บ   ตอ้งปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี
มหาวทิยาลยัจะยดึถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบนัการศึกษานั้น ๆ และหากไม่มี 
การเทียบโอนรายวิชาตามขอ้ 34.2 จะถือวา่เป็นรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรีของหลกัสูตร 
 ขอ้ 35 การรับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
  35.1 มหาวทิยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี 
วทิยฐานะ เทียบเท่ามหาวทิยาลยัได ้โดยมีเง่ือนไขและวธีิการตามท่ีสภาวชิาการก าหนด 
  35.2 นิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีไดรั้บโอนเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
จะตอ้งยอมรับการเทียบโอนรายวชิาตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัขอ้ 36 
  35.3 นิสิตรับโอนจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาในมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  2 
ปีการศึกษาแต่ตอ้งไม่เกิน 2 เท่าของก าหนดเวลาท่ีตอ้งศึกษาเพื่อใหไ้ดจ้  านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ   และตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลกัสูตร   จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จ
การศึกษา แต่ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยม 
 ขอ้ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวชิาจากระดบัอุดมศึกษา ใหใ้ชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
  36.1 เป็นรายวชิาในหลกัสูตรอุดมศึกษาท่ีสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
  36.2 เป็นรายวชิาท่ีมีเน้ือหาวิชาเทียบเคียงกนัไดห้รือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของรายวชิาท่ีขอเทียบ 



100 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

  36.3 เป็นรายวชิาท่ีไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 5 ปี นบัถึงวนัท่ีขอเทียบรายวชิา 
  36.4 รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป และหมวดวชิาเลือกตอ้งไดร้ะดบัขั้น C หรือค่าระดบั
ขั้นเฉล่ีย 2.00 หรือเทียบเท่า 
  36.5 รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น วชิาเอก วชิาแกน หรือวชิาชีพ ตอ้งสอบไดไ้ม่ต ่ากวา่
ระดบัขั้น B หรือค่าระดบัขั้นเฉล่ีย 3.00 หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเพิ่มเติมของคณะ
ท่ีรับเทียบโอน 
  36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวชิา ให้อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาหรือสาขาวิชาท่ี
นิสิตขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวชิา และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
  36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวชิา ใหก้ระท าไดไ้ม่เกินก่ึงหน่ึงของจ านวน 
หน่วยกิตรวมตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
  36.8 ในกรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจอนุโลมตามเกณฑก์ารเทียบรายวชิาและการโอนหน่วยกิตน้ีได้
ทั้งหมดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอ้ธิการบดีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเป็นราย ๆ  ไป 
 ขอ้ 37 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และใหห้น่วยกิต 
  มหาวทิยาลยัอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     หมวด
วชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลือกเสรี ใหก้บันิสิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสามาถวดัมาตรฐานได ้ทั้งน้ี   นิสิต
ตอ้งศึกษาใหค้รบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนของ
มหาวทิยาลยั 
 

หมวด 8 
การขอรับและการให้ปริญญา 

 ขอ้ 38 การขอรับปริญญา 
  ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ใหแ้สดงความจ านงขอรับปริญญาต่อ
มหาวทิยาลยัก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทา้ย 1 เดือน 
 ขอ้ 39 การใหป้ริญญา 
  มหาวทิยาลยัจะพิจารณานิสิตท่ีไดแ้สดงความจ านงขอรับปริญญา และมีความประพฤติดี 
เสนอช่ือต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่ออนุมติัปริญญาบณัฑิต หรือปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑต่์อไปน้ี 
  39.1 ปริญญาบณัฑิต 
   ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญาบณัฑิต ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   39.1.1 สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์
ของมหาวทิยาลยั 
   39.1.2 ไดรั้บการประเมินผล S ในรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิต หรือการประเมิน 
รวบยอดส าหรับหลกัสูตรท่ีมีการก าหนดไว ้
   39.1.3 ไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
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  ทั้งน้ีหากมีการใชร้ะบบการวดัผลและการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากน้ี จะตอ้งก าหนดใหมี้ค่า 
เทียบเคียงกนัได ้ โดยการอนุมติัของสภามหาวทิยาลยั 
  39.2 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง ตอ้งเป็นนิสิตเตม็เวลาและมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
   39.2.1 มีคุณสมบติัครบตามขอ้ 39.1.1 และขอ้ 39.1.2 
   39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรทั้งน้ี 
ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียน 
   39.2.3 ไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป 
   39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากวา่ C 
  39.3 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   ผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งเป็นนิสิตเตม็เวลาและมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
   39.3.1 มีคุณสมบติัครบตามขอ้ 39.1.1 และขอ้ 39.1.2 
   39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียน 
   39.3.3 ไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.60 ข้ึนไป 
   39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากวา่ C 
 

หมวด 9 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ขอ้ 40 ทุกหลกัสูตรจะตอ้งก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ย
จะตอ้งประกอบดว้ยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 
  40.1 การบริหารหลกัสูตร 
  40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  40.3 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านิสิต 
  40.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 ขอ้ 41 ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั โดยแสดงการปรับปรุงดชันีมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 
 5  ปี 
 ขอ้ 42หลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลกัสูตรท่ีขอปรับปรุง จะตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะตอ้งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน และในจ านวนน้ีตอ้งเป็นผูมี้คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
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เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ีอาจารยป์ระจ าในแต่ละ
หลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  หมายถึงบุคลากรของมหาวทิยาลยัท่ีมีหนา้ท่ีหลกัทางดา้น 
การสอนและการวิจยั และปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาตามภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในกรณีเป็น
หลกัสูตรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารยป์ระจ าของสถาบนัใน
ความร่วมมือนั้น ใหถื้อเป็นอาจารยป์ระจ าในความหมายของเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 
 ขอ้ 43 ใหทุ้กหลกัสูตรมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  โดยอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  มีภาระหนา้ท่ีใน 
การบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และการติดตามประเมินผลหลกัสูตร และ
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ในกรณีท่ีมีขอ้ความใดของขอ้บงัคบัน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ฉบบัก่อน โดยท่ีขอ้ความเดิมเอ้ือประโยชน์แก่นิสิตท่ีเขา้ศึกษาในขณะท่ีขอ้บงัคบัฉบบันั้นมีผลบงัคบัใช ้ให้
อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาใชข้อ้บงัคบัเดิมได ้จนกวา่นิสิตนั้นจะพน้สภาพนิสิต 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2548 

 
 

 
 (ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

         นายกสภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 

 
 
 
 
 



103 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค 

ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
ช่ือ-นามสกุล ญาณิสา  บูรณะชยัทว ี
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
สังกดั ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ), มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปริญญาโท : กศ.ม. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ  ภาษาศาสตร์จิตวทิยา ภาษาศาสตร์สังคม การสอนภาษา 
ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย 
ญาณิสา บูรณะชยัทวี.  (2549). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้(Learning Styles) ของนิสิตวชิาโทภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์.  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  28: 81-97. 
งานวจัิย  (ผู้ร่วมวจัิย) 

คณะกรรมการวจิยั  คณะมนุษยศาสตร์.  (2548).  การศึกษาสภาพการสร้างงานวจิยัและผลงานวชิาการของ
คณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ มศว: ปัจจยัเอ้ือ อุปสรรค และแนวทางพฒันา.  เอกสารอดัส าเนา. 
บรรณาธิการ 

ฝ่ายวจิยัและพฒันา  คณะมนุษยศาสตร์ มศว.  ผลงานวจิยัคณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ มศว พ.ศ. 2543-2545. 
บรรณาธิการ; ญาณิสา บูรณะชยัทว.ี 
ทุนวจัิย 
1. งานวจิยัเร่ืองสภาพการส่ือสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ไดรั้บทุน

สนบัสนุนจากงบประมาณรายไดค้ณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปี 2551  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
2. งานวจิยั  เร่ืองการวเิคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย  (An Analysis of 

Discourse within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ทุนงบประมาณแผน่ดิน  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม: วถีิการเล้ียงดูสู่วถีิความพอเพียง  หมวด
เงินอุดหนุนทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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3. งานวจิยั  เร่ืองการวเิคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้างพยางคใ์นการใชภ้าษาไทยและภาษา
ถ่ินของชนกลุ่มนอ้ยชาวกะหร่าง  ทุนงบประมาณแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. งานวจิยั  เร่ืองการศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบของความเช่ือทางการจูงใจและความผกูพนัใน
การสอนในช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูและปีแรกของการปฎิบติังานวชิาชีพ (A Pattern of 
change of teachers’ motivation beliefs and commitment to teaching during teaching professional practicum 
and the first year of practical professional work)  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายไดค้ณะ
มนุษยศาสตร์ประจ าปี 2553มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสารประกอบการสอน (ออนไลน์) 
- ระดับปริญญาตรี 

เอกสารประกอบการสอนออนไลน์วชิา ภษ 331หลกัการเรียนรู้ภาษา 
เอกสารประกอบการสอนออนไลน์วชิา ภษ 312ความต่างทางภาษา 

- ระดับปริญญาโท 
เอกสารประกอบการสอนออนไลน์วชิา ภษ 661สัมมนาการสอนภาษา 

ประสบการณ์การสอน 
- ระดับปริญญาตรี 

ภษ 331 หลกัการเรียนรู้ภาษา  
ภษ 312 ความต่างทางภาษา 
ภษ 341 ภาษาและวฒันธรรม 
ภษ 315 การศึกษาความหมาย 

- ระดับปริญญาโท 
ภษ 661 สัมมนาการสอนภาษา 

ภาระงานสอนทีจ่ะมีในหลกัสูตรนี ้
 - ELC 232 English Phonetics 

- ELC 241 Social Psychology in Organization 
- ELC 335 Principles of Translation 
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ช่ือ-นามสกุล วรรณกานต ์ ลิขิตรัตนพร 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
สังกดั ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาโท :  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์, เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ปริญญาตรี :  ค.บ. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ  ภาษาศาสตร์ทัว่ไป, ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 
ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย 
วรรณกานต ์ ลิขิตรัตนพร.  (2552). การวิเคราะห์ลักษณะประเภทแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา.  ใน งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวชิาการ คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2552.  
กรุงเทพมหานคร: ศูนยก์ารพิมพส์ านกัส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา. 

-------.  (2545).  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปีท่ี 3 วิชาเอกการบัญชี 
การตลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ใน การประชุมวชิาการเพื่อเสนอ
ผลงานวจิยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปี 2545.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 
บทความวชิาการ 

จรรยาลกัษณ์ คนัธะวงศ,์ ผกาศรี  เยน็บุตร, วรรณกานต ์ ลิขิตรัตนพร (2553, ภาคเรียนท่ี 1).   การแปรของ
ภาษายองของบุคคลสามระดบัอายท่ีุพดูส่ือสารกนัในอ าเภอป่าซาง  จงัหวดัล าพนู.  วารสาร
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  32: 65 – 82. 

วรรณกานต ์ ลิขิตรัตนพร.  (2548, ภาคเรียนท่ี 1).  ภาษาศาสตร์ประยกุต ์: ทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างกบัการ
สอนภาษาต่างประเทศ.  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  27: 36-44. 

-------.  (2545, ภาคเรียนท่ี 1).  ผลการวเิคราะห์ขอ้บกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษต่อแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการเรียนการสอน.  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  24: 80-90. 
ทุนวจัิย 
1. งานวจิยั  เร่ือง  การวิเคราะห์ลักษณะประเภทแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากงบประมาณรายไดม้หาวทิยาลยั  ประจ าปี 2550.  มหาวทิยาลยั 
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ศรีนครินทรวโิรฒ 
2. งานวจิยั เร่ืองการวเิคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย (An Analysis of 

Discourse within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ทุนงบประมาณแผน่ดิน 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม: วถีิการเล้ียงดูสู่วถีิความพอเพียง  หมวด
เงินอุดหนุนทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

3. งานวจิยั เร่ืองการวเิคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้างพยางคใ์นการใชภ้าษาไทยและภาษา
ถ่ินของชนกลุ่มนอ้ยชาวกะหร่าง ทุนงบประมาณแผน่ดิน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. การศึกษากระบวนการคิดของนิสิตวชิาโทภาษาศาสตร์ต่อส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลด
น ้าหนกัโดยใชกิ้จกรรมอภิปราย (A Study of the Linguistics  Minor Students ‘ Thinking Process  Revealed 
through Discussion Activity towards Supplementary Weight  Reduction Products) ภายใตแ้ผนงานวิจยั เร่ือง 
การวเิคราะห์ลกัษณะภาษาท่ีพบในส่ือโฆษณา (A Linguistic Analysis of Language Use found in 
Advertisements) ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากงบประมาณรายไดค้ณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ   

ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสารประกอบการสอน (ออนไลน์) 
- ระดับปริญญาตรี 

เอกสารประกอบการสอนวชิา ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร์ 
เอกสารประกอบการสอนวชิา ภษ 422 การเปรียบต่างทางภาษา 
เอกสารค าสอนวชิา ภษ 332 วธีิสอนภาษา 
เอกสารประกอบการสอนออนไลน์วชิา ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร์ 
เอกสารประกอบการสอนออนไลน์วิชา ภษ 332 วธีิสอนภาษา 

- ระดับปริญญาโท 
เอกสารประกอบการสอนวชิา ภษ 512 ภาษาศาสตร์และการประยกุตใ์นการเรียนการสอนภาษา 

ต ารา 
การสอนภาษาตามแนวทางภาษาศาสตร์   

ประสบการณ์การสอน 
- ระดับปริญญาตรี 

ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร์ 
ภษ 332 วธีิสอนภาษา 
ภษ 422 การเปรียบต่างทางภาษา 

- ระดับปริญญาโท 
ภษ 512 ภาษาศาสตร์และการประยกุตใ์นการเรียนการสอนภาษา 
ทย 513 ภาษาศาสตร์ประยกุต ์
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ภาระงานสอนทีจ่ะมีในหลกัสูตรนี ้
- ELC 231 Introduction to Language and Linguistics  
- ELC 232 English Phonetics  
- ELC 234 English for Organization Communication 

 

ช่ือ-นามสกุล  Nicole Lasas 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
สังกดั ภาควชิาภาษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาโท : M. A. (Applied Linguistics) University of Massachusetts 
   ปริญญาตรี : B. A. (History). University of California  
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ  Psycholinguistics, Sociolinguistics 
ผลงานทางวชิาการ 
      งานวจิยั เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางเพศของชาวไทยและชาวตะวนัตกท่ีพบในส่ือ
โฆษณาการตกแต่งบา้น (A Comparison of Thai and Western Visual Representation of Gender Roles in 
Home Décor Print Advertisements) ภายใตแ้ผนงานวจิยั เร่ือง การวเิคราะห์ลกัษณะภาษาท่ีพบในส่ือโฆษณา 
(A Linguistic Analysis of Language Use found in Advertisements) ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากงบประมาณ
รายไดค้ณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสบการณ์การสอน 

- ระดับปริญญาตรี 
- ภษ 423 ภาษาและส่ือสารมวลชน 
- ภษ 433 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

 - ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภษ 541 ภาษาศาสตร์สังคม 
- ภษ 542 ภาษาศาสตร์จิตวทิยาพฒันาการ 

ภาระงานสอนทีจ่ะมีในหลกัสูตรนี ้
- ELC 123 Personality and Business Manner 
- ELC 233 Language and Cross Culture Communication 
- ELC 375 Public Speaking 
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ช่ือ-นามสกุล สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
สังกดั ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาโท :  อ.ม. (ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปริญญาตรี :  อ.บ. (เยอรมนั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ  ภาษาเยอรมนั 
ผลงานทางวชิาการ 

ผูเ้ขียนหนงัสือ สับศพัทเ์ยอรมนั 
ผูเ้ขียนหนงัสือ Sanuk mit Deutsch 
ผูแ้ปลหนงัสือ Beliebte Thai Gerichte 
หน่ึงในผูเ้ขียนต ารา  Viel Spaβ mit Deutsch 
หน่ึงในผูเ้ขียนต ารา  ภาษาเยอรมนัเพื่อการท่องเท่ียวเล่ม 1 และ 2 

ประสบการณ์การสอน 
- ระดับปริญญาตรี 

- ยม 111 หลกัและการใชภ้าษาเยอรมนั 
- ยม 101 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 
- ยม 251 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศเยอรมนั 
- ยม 421 การแปลภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 

ภาระงานสอนทีจ่ะมีในหลกัสูตรนี ้
- WLC 271 German Communication I 
- WLC 272 German Communication Il 
- WLC 476 Contemporary German Culture  
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ช่ือ-นามสกุล Takayuki Fujimoto 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
สังกดั ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาตรี :  B.A.(East Asian History) Ritsumekan University, Japan 

 ปริญญาโท :  M.A. (Teaching Japanese as a Foreign Language) J.F.  
    Oberlin University, Japan 

สาขาทีเ่ช่ียวชาญ  Japanese Language 
ประสบการณ์การสอน 

- ระดับปริญญาตรี 
- ภญป 113 คนัจิศึกษา 
- ภญป 131 การฟัง-การพดูภาษาญ่ีปุ่นเพื่อประสิทธิผล 1 
- ภญป 232 การฟัง-การพดูภาษาญ่ีปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2 
- ภญป 233 การฟัง-การพดูภาษาญ่ีปุ่นเพื่อประสิทธิผล 3 
- ภญป 252 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2 
- ภญป 334 การฟัง-การพดูภาษาญ่ีปุ่นเพื่อประสิทธิผล 4 
- ภญป 485 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 

 
ภาระงานสอนทีจ่ะมีในหลกัสูตรนี ้

- ALC 232  Japanese for Communication II 
- ALC 333  Japanese for Communication III 
- ALC 436  Contemporary Japanese Culture  
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ภาคผนวก ง 

การส ารวจความต้องการศึกษาในหลกัสูตร 
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จากผลการส ารวจความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา
เพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีทั้งหมดจ านวน 85 คน จาก 24 โรงเรียน แบ่งเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.47 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 และนกัเรียนจากชั้นอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.17 โดยนกัเรียนเหล่าน้ีก าลงัศึกษาอยูใ่นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.67 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษา
ท่ี 3 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และจากแผนการเรียนอ่ืน ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 

2. ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการศึกษาต่อ 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 ไม่ตอ้งการศึกษาต่อ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 โดยส่วนใหญ่ให้
เหตุผลวา่ตอ้งการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน รองลงมาคือไม่มีความถนดัในสาขาวิชาน้ี และกลุ่มตวัอยา่งอีกจ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 ยงัไม่ตดัสินใจ เน่ืองจากเห็นวา่ค่าเทอมแพง นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.11 ยงัใหค้วามเห็นว่าการศึกษาภาษาองักฤษเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะประเทศไทยจะเขา้เป็นสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รองลงมาใหเ้หตุผลวา่มีโอกาสไดง้านท าหรือเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานมากกวา่
สาขาอ่ืน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ  70.58 และเหตุผลอ่ืน ๆ เช่น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของตวับุคคล สามารถใช้
เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนไป หรือใชแ้สวงหาความรู้จากส่ือท่ีเป็นภาษาองักฤษ อีกจ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.47   

3. ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41 ไม่ทราบวา่หลกัสูตรน้ีเรียนเก่ียวกบัอะไร ส่วนท่ีเหลือ กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.05 ทราบวา่เรียนเก่ียวกบัภาษาเพ่ือการพาณิชยแ์ละธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 ทราบวา่เรียนเก่ียวกบัภาษาและส่ืออิเลคทรอนิคส์ทนัสมยั และกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.94 ทราบวา่ตอ้งเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  

4. ความคาดหวงัจากหลกัสูตร กลุ่มตวัอยา่งคาดหวงัวา่จะไดรั้บความรู้ทางภาษา มีความสามารถในดา้น
ภาษาองักฤษท่ีดีเยี่ยม และไดน้ าความรู้มาใชใ้นการท างาน มีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพ่ือนชาวต่างชาติเน่ืองจากเป็นหลกัสูตรนานาชาติ โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 63.52 มี
ความเห็นวา่เม่ือส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีสามารถประกอบอาชีพมคัคุเทศกล่์ามพนกังานตอ้นรับของสายการบิน 
และงานอ่ืนๆท่ีใชภ้าษาในการการส่ือสารมากกวา่ 2 ภาษาได ้รองลงมามีความเห็นวา่สามารถประกอบอาชีพนกับริหาร
นกัธุรกิจสากล และงานอ่ืนๆ ในองคก์รธุรกิจขา้มชาติได ้จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 55.29 และมีความเห็นวา่
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สามารถประกอบอาชีพนกับริหารเทคโนโลยีสารสนเทศผูป้ระกาศรายการโทรทศัน์นกัข่าวนกัเขียนเชิงสร้างสรรคใ์น
ส่ืออิเลคทรอนิคส์ทนัสมยัได ้จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70  
 

ข้อมูล และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 85 คน 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แบ่งเป็น 
- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
- และอ่ืนๆ 

 
8 

31 
45 
1 

 
9.41 

36.47 
52.94 
1.17 

ก าลงัศึกษาอยูใ่นแผนการเรียน 
- วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ 
- ภาษาองักฤษ-ภาษาท่ี 3 
- และอ่ืนๆ 

 
64 
14 
5 
2 

 
76.67 
16.47 
5.88 
2.35 

จากโรงเรียน 
- โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีฯ มรภ.พระนคร 
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั 
- โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั 
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 2 
- โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ์ 
- โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั 
- โรงเรียนสนัติราษฏร์วิทยาลยั 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี 
- โรงเรียนพรตพิทยพยตั 
- โรงเรียนปิยชาติพฒันาในพระราชูปถมัภ ์ 
- โรงเรียนศึกษานารี  
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม 
- โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ 
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  
- โรงเรียนวชิรธรรมาสาธิต 
- โรงเรียนเซนตจ์อห์น 
- โรงเรียนเซนตด์อมินิก  
- โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
4 

 
3.52 
2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
4.70 
4.70 
3.52 
2.35 
2.35 
2.35 
4.70 
4.70 
3.52 
3.52 
2.35 
4.70 
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ข้อมูล และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 85 คน 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์  
- โรงเรียนวดัอปัสรสวรรค ์ 
- โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 
- โรงเรียนอมาตยกลุ  
- โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  

4 
2 
3 
4 
3 

4.70 
2.35 
3.52 
4.70 
3.52 

สนใจศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดย 
- เลือกวิธีการสอบตรง 
- เลือกระบบ Admission กลาง 
- และวิธีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โควตา(4คน) inter(2 คน)ศึกษาต่อต่างประเทศยื่น

คะแนนผลงาน และกสพท. 

84 
 
76 
38 
10 

98.82 
 

89.41 
44.47 
11.76 

มีความเห็นวา่ภาษาองักฤษ และภาษาท่ี 3 มีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
- เพราะประเทศไทยจะเขา้เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- เพราะมีโอกาสไดง้านท า/เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานมากกวา่สาขาอ่ืน 
- และความคิดเห็นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลมีความ

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในอนาคต(3คน)ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาขั้น
ต่อไป(2คน)สามารถเรียนรู้ไดม้ากข้ึน(2คน)เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ตวับุคคลและคุณภาพในการใชชี้วิตใชอ่้าน text ขอ้มลู หรือ journal ต่างๆ 

 
63 
60 

 
14 

 
74.11 
70.58 

 
16.47 

ทราบวา่หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพเรียนเก่ียวกบั 
- ภาษาเพ่ือการพาณิชยแ์ละธุรกิจ 
- ภาษาและส่ืออิเลคทรอนิคส์ทนัสมยั  
- ภาษาต่างประเทศอ่ืน  ๆ  

ไม่ทราบ 

 
23 
14 
28 
42 

 
27.05 
16.47 
32.94 
49.41 

มีความคิดเห็นวา่บณัฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาเพ่ืออาชีพสามารถประกอบอาชีพ 

- นกับริหาร/นกัธุรกิจสากล และงานอ่ืนๆ ในองคก์รธุรกิจขา้มชาติ  
- นกับริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผูป้ระกาศรายการโทรทศัน/์นกัข่าว/นกัเขียน

เชิงสร้างสรรคใ์นส่ืออิเลคทรอนิคส์ทนัสมยั 
- มคัคุเทศก/์ล่าม/พนกังานตอ้นรับของสายการบิน และงานอ่ืนๆท่ีใชภ้าษาใน

การการส่ือสารมากกวา่ 2 ภาษา 

 
 

47 
38 

 
54 

 
 

55.29 
44.70 

 
63.52 

มีความคิดเห็นวา่การเลือกศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ ในระดบัอุดมศึกษามีความส าคญั 
เพราะ 

- มีโอกาสไดมี้เพ่ือนเป็นชาวต่างชาติ และสร้างเครือข่ายดา้นธุรกิจ 
- มีโอกาสแลกเปล่ียน เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 
 

50 
54 

 
 

58.82 
63.52 
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ข้อมูล และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 85 คน 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- อ่ืนๆ 
ไม่ส าคญั 

2 
3 

2.35 
3.52 

สนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา
เพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- ตอ้งการ 
- ไม่ตอ้งการ เพราะไม่มีความถนดั(2คน)จะไปศึกษาต่อต่างประเทศมีความ

ตอ้งการอยากศึกษาส่ิงอ่ืน(24คน)ยงัไม่ตดัสินใจค่าเทอมแพง 

 
 
 
26 
40 

 

 
 
 

30.58 
47.05 

 
ถา้ท่านไดเ้รียนหลกัสูตรนานาชาติ ท่านตอ้งการไดอ้ะไรหลงัจากจบหลกัสูตร 

- ไดค้วามรู้มาใชใ้นการท างาน 
- มีความสามารถในดา้นภาษาองักฤษท่ีดีเยี่ยม 
- งานท่ีมัน่คง 
- ความรู้ทางภาษา 
- ภาษา วฒันธรรม และความคิดใหม่ๆ 
- ทกัษะการพดู ฟัง อ่าน เขียน ภาษาองักฤษ 
- ภาษาแลกเปล่ียน มีเพ่ือนต่างชาติ 
- เทคโนโลยีและความรู้ท่ีทดัเทียมต่างชาติใหส้มกบัค่าเทอมท่ีเสียไป 

 
6 
8 
3 
9 
6 
4 
2 
1 

 
7.05 
9.41 
3.52 
10.58 
7.05 
4.70 
2.35 
1.17 

 
สรุปผลการส ารวจ ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา

เพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 โดยใหเ้หตุผลวา่ การศึกษาภาษาองักฤษเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะประเทศ
ไทยจะเขา้เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รองลงมาให้เหตุผลว่ามีโอกาสไดง้านท าหรือเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาอ่ืน และเหตุผลอ่ืน ๆ เช่น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของตวับุคคล สามารถใช้เป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนไป หรือใชแ้สวงหาความรู้จากส่ือท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

 
 
 
 
 
 
 



118 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) 


