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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาเพือ่อาชีพ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 / หลกัสูตรนานาชาติ 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ    มนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร  25570091102499 

 ช่ือหลักสตูร 

  ภาษาไทย:   หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 

       ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Arts Program in Language for Careers 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาเพ่ืออาชีพ) 

      ช่ือย่อ:   ศศ.บ. (ภาษาเพ่ืออาชีพ) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts (Language for Careers) 

       ช่ือย่อ:   B.A. (Language for Careers) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

- 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรนานาชาติระดับปริญญาตรี 4 ปี  

    5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

           หลักสตูรทางวิชาการ  

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

            หลักสตูรทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 
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 5.3  ภาษาทีใ่ช ้

ภาษาองักฤษ  

   

 5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

 

 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

มีความร่วมมือทางวิชาการกบั University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย  

 

 5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูร

นานาชาติ) พ.ศ. 2557 และจะเร่ิมใช้หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 น้ี ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี

การศึกษา 2562  

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมคร้ัง

ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 15 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่..........................  

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

   

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2564 

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  8.1 กลุ่มอาชีพธุรกจิและบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร พนักงานองค์กร

ธุรกจิระหว่างประเทศ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พนักงานต้อนรับของสายการบิน พนักงานโรงแรม

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์พนักงานจัดการการทอ่งเที่ยว พนักงานฝ่าย

ประสานงานการจัดประชุม สมัมนา นิทรรศการระดับชาตแิละนานาชาติ มัคคุเทศก์ 

  8.2 กลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษและภาษาที่สาม ได้แก่ ล่าม 

เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักเขียนบทความออนไลน์ 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อาจารย์ ดร. ณัฐยา  

พิริยะวิบูลย ์

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2539 

M.A. (Linguistics), 2544 

 

Ph.D. (Linguistics), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Quebec at 

Montreal, Canada 

University of Toronto, 

Canada 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อาจารย์ ดร. นรินธร  

สมบัตินันท ์แบร์ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2542 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2546 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์        

วรธ ารงค์ 

อ.บ. (ศลิปการละคร), 2542 

M.A. (Communication 

Studies-Media and Gender 

Studies), 2547 

M.A. (English as an 

International Language-

English Linguistics), 2555 

Ph.D. (English as an 

International Language-

English Linguistics), 2560 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Portland State University, 

USA. 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อาจารย์มัญชุรี เกาสายพันธ ์ ค.บ. (ภาษาองักฤษและ

การศกึษานอกระบบโรงเรียน), 

2554 

M.Sc. (Educational 

Leadership and Policy 

Analysis), 2556 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

University of Wisconsin-

Madison, USA 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อาจารย์พัชร พิพิธกุล กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 

2541 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์), 2547 

ค.ม. (วิจัยการศกึษา), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวและคมนาคม มีความเด่นในเร่ืองการจัดการประชุมต่างๆ การแสดงนิทรรศการ ศูนย์กระจาย

สินค้า และมีการท าธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น สอดคล้องกับรายงานของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB 
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(2559) ที่ระบุว่าการทอ่งเที่ยวของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากจ านวนนักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาใน

ประเทศมากกว่า 30 ล้านคน และภาคการส่งออกโดยรวมมีการขยายตัวเป็นบวกร้อยละ 2 (ศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจ TMB, 2559) ในปัจจุบันจึงเหน็ว่าภาคธุรกิจและภาคบริการมีการแข่งขันในระดับนานาชาติ

มากขึ้ น อีกทั้ง ผู้ประกอบการจะเลือกจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สามารถ 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กลุ่มแรงงานที่เพ่ิงส าเรจ็การศึกษา และไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

เพียงพอ จึงขาดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

นอกจากน้ี ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้โลกไร้พรมแดน มีการท าธุรกิจหลากหลาย

ผ่านทางอินเทอร์เนต็มากขึ้ น ทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ การ

ติดต่อค้าขายกบัชาวต่างชาติ ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบการจนถึงระดับพนักงานควรต้องมีความรู้

และทกัษะด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการประกอบธุรกจิกบัชาวต่างชาติ ตลอดจนธรรม

เนียมปฏบัิติและวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกจิให้ประสบความส าเรจ็มากขึ้น  

 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดความหลากหลายด้านภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสตูรเพ่ือผลิตบัณฑติให้มีทกัษะชีวิต สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ

สังคมพหุภาษาและวัฒนธรรมได้ โดยมีความเข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมทางภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิถีชีวิต เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตย 

มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะต่อคนในสังคม และมีทักษะการคิดอย่างเช่ือมโยงมีเหตุผล 

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสุข 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

คณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2538 และได้ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้พัฒนาเป็น

หลักสตูรนานาชาติ และเปิดรับนิสิตเร่ือยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 แต่ในปัจจุบัน โลกมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประเทศชาติและตลาดแรงงาน 

ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนทกัษะที่

จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ

และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน ดังน้ัน หลักสูตรฯ จึงต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็น

เพ่ือให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของโลก และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคล่ือนประเทศไปสู่ยุค 

“ประเทศไทย 4.0” โดยปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยมากข้ึน เพ่ือเปิด

โอกาสให้นิสิตได้รับความรู้ในระดับสากล และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ

ค่านิยมในวิชาชีพผ่านมุมมองของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทกัษะชีวิตและการปรับตัวเพ่ือ

อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมโลกาภิวัตน์ เป็นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสามารถแข่งขันในระดับ

นานาชาติได้ 
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     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพด้านวิชาการ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม 

และชุมชน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรฯ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) แผนปฏบัิติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP 4) ด้านการพัฒนาความ

เป็นนานาชาติและความเป็นสากล และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP 5) ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างปัญญา (wisdom) ของนิสิตและบุคลากร รวมทั้งแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์ 

(พ.ศ. 2560-2563) ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มี

คุณภาพทั้งในระดับชาติและนานานาชาติ เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีการขับเคล่ือนไปสู่ความเป็นนานาชาติ

ในมิติต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

      13.1กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

   หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาและการ

สื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชา

บูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 30 หน่วยกิต โดยอ้างอิงรายวิชา

จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสตูรก าหนดให้นิสติเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัด

หรือสนใจ  

 

      13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      นิสิตหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน

หลักสตูรฯ เป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 

13.3 การบริหารจดัการ 

      หลักสตูรฯ จัดหาผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม

ตามที่ สกอ. ก าหนด 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

มีความเป็นเลิศด้านภาษาระดบัสากลในการประกอบอาชีพ และเป็นสมาชิกที่มีคุณธรรมของสงัคม 

     1.2 ความส าคญั 

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกบั

วิชาชีพด้านธุรกจิดิจิทลั และธุรกจิการบริการ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อ

ตนเอง องค์กร และสงัคมได้ 

     1.3 วตัถุประสงค ์

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.3.1 สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ในระดับสากล และสื่อสารภาษาต่างประเทศใน

ชีวิตประจ าวันและที่ท  างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.3.2 มีความรู้และทกัษะทางธุรกจิและงานบริการ 

1.3.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านธุรกจิดิจิทลัและธุรกจิบริการในระดับ

มาตรฐานสากล 

1.3.4 เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมของประเทศชาติและสังคม 

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรนานาชาติ) มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดว่าจะ

ด าเนินการแล้วเสรจ็ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสตูร ดังน้ี 

พ.ศ. 2562 เปิดรับนิสติในหลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 หลักสตูรฯ มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2564 ประเมินหลักสูตรฯ ตามตัวบ่งช้ีกลาง 

พ.ศ. 2565 ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามผลการประเมิน 

 

แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

การพฒันาหลกัสูตร - น าผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 

- รายงานการประเมินตนเอง

และรายงานผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตร (มคอ.7)  
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แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตร

บัณฑติสาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 

(หลักสตูรนานาชาติ) ให้มีการ

ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

- ก าหนดให้นิสติปีสดุท้าย 

อาจารย์ผู้สอนประเมินหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินจาก

นิสติปีสดุท้ายและอาจารย์

ผู้สอน 

- ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติต่อ

หลักสตูร 

- รายงานการประเมินความพึง

พอใจของบัณฑติและผู้ใช้

บัณฑติต่อหลักสตูร 

- วิเคราะห์สถานการณ์

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ

ผลิตบัณฑติ 

- สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่

ส่งผลต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

การพฒันาการเรียนการสอน 

มีแผนปฏบัิติการการพัฒนา

อาจารย์ ด้านวิชาการ เทคนิคการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

การวัดผล มีระบบการติดตามให้

อาจารย์น าความรู้/ทกัษะที่ได้

จากการพัฒนามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และการ

วัดผล 

 

- เพ่ิมพูนความรู้/ทกัษะแก่

อาจารย์ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

 

- มีโครงการ/กจิกรรมการ

อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทกัษะแก่

อาจารย์ 

- ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียน 

 

- ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้เรียนต่อระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ือง 

- ผลการประเมินประสทิธภิาพ

การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

- จัดโครงการ/กจิกรรมเสริม

นอกหลักสูตรที่เน้นทกัษะการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

- จ านวนรายวิชาที่ใช้การ

ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ

ผู้เรียน 

 

- จัดโครงการเตรียมความ

พร้อมนิสติปริญญาตรีเพ่ือ

พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

ก่อนฝึกงาน  โครงการนิเทศ

การฝึกงาน โครงการติดตามผล

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และโครงการศึกษาดูงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- ผลการประเมินการมีส่วนร่วม

ของผู้เรียนในการจัดการเรียน

การสอนกจิกรรมทางวิชาการและ

กจิกรรมอื่นๆ ของคณะ 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน

นิสติที่เข้าร่วมโครงการและร้อย

ละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ และทกัษะความสมัพันธ์
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แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน  

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ: รายงาน

พัฒนาการของนิสติที่สะท้อนให้

เหน็ถึงความสามารถในการน า

ความรู้/ทกัษะที่ได้มาพัฒนา

ตนเอง 

- เชิญผู้มีประสบการณ์ทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ และอาจารย์

จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

เป็นอาจารย์พิเศษ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ

อาจารย์พิเศษ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ภาคต้น      เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการรับสมัครคัดเลือก

เข้าเป็นนิสติระดับปริญญาตรี 

2) ส าเรจ็การศึกษา หรือเทยีบเทา่ หรือก าลังศึกษาและจะส าเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนมัธยม 

หรือ โรงเรียนมัธยมนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง 

3) มีคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 

(เทยีบเทา่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

จากระบบคะแนนเตม็ 4 หรือเทยีบเทา่ (ถ้าส าเรจ็การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งหมด) หรือ 

4) มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต ่ากว่า C หรือ  

5) มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma อย่างน้อย 145 คะแนนในแต่ละวิชา และ

ได้คะแนนรวม 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน ทั้งน้ีจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธกิาร 
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6) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต ่ากว่า 500 

คะแนน (Paper-based Test: PBT) หรือ ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือ TOEIC 

ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต ่ากว่า 5 หรือ ผลสอบ SWU SET ไม่ต ่ากว่า 65 คะแนน  

7) สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับผู้ที่สมัครรอบการรับตรงร่วมกนั ต้องมีผลคะแนน GAT ค่าน า้หนักที่ 50% และผล

คะแนนวิชาภาษาองักฤษ ค่าน า้หนักที่ 50% โดยมีเกณฑ์ข้ันต ่าที่ 40%  

 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

จากการที่หลักสูตรฯ ได้จัดการเรียนการสอนเป็นคร้ังแรกในปีการศึกษา 2558 พบว่านิสิตที่

เข้ามาศึกษาในหลักสตูรน้ีมีทั้งที่จบจากโรงเรียนมัธยมระบบนานาชาติและระบบไทย ท าให้มีความแตกต่าง

ด้านพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และนิสิตยังไม่สามารถปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ เน่ืองจากเพ่ิง

ส าเรจ็การศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนประสบปัญหาในการจัดการช้ันเรียน 

 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

2.4.1 ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทกัษะชีวิตและทกัษะการเรียนของ

หลักสตูร  

2.4.2 ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษของคณะฯ  

2.4.3 จัดปฐมนิเทศนิสติใหม่และเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งระดับหลักสตูรฯ และระดับคณะฯ 

เพ่ือแนะน าข้อมูลด้านวิชาการ ระบบและกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสตูรฯ ตลอดจนให้ข้อแนะน าเม่ือ

นิสติประสบปัญหาด้านการเรียน  

2.4.4 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล และให้ค าแนะน าแก่นิสติชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ และมีระบบการติดตามนิสติอย่างต่อเน่ือง 

 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 200 200 200 200 200 

ช้ันปีที่ 2 - 200 200 200 200 

ช้ันปีที่ 3 - - 200 200 200 

ช้ันปีที่ 4 - - - 200 200 

รวม 200 400 600 800 800 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 200 200 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 

นิสติในหลักสตูร ช้ันปีที่ 1-4 จะเสยีค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 50,000 บาท หรือ 

100,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายตลอดหลักสูตร 400,000 บาทต่อคน  

 

2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษา

เพ่ืออาชีพ (หลักสตูรนานาชาติ) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 

รวมรายรับ 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 

 

2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 1,215,000 2,430,000 3,645,000 4,860,000 4,860,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 350,000 700,000 1,050,000 1,400,000 1,400,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ 3,750,000 7,500,000 11,250,000 15,000,000 15,000,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 125,000 250,000 375,000 500,000 500,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 1,875,000 3,750,000 5,625,000 7,500,000 7,500,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 962,500 1,925,000 2,887,500 3,850,000 3,850,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 962,500 1,925,000 2,887,500 3,850,000 3,850,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 962,500 1,925,000 2,887,500 3,850,000 3,850,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 2,887,500 5,775,000 8,662,500 11,550,000 11,550,000 

รวมรายจ่ายหมวดการจดัการเรียนการสอน 
13,090,000 26,180,000 39,270,000 52,360,000 52,360,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 190,000 380,000 570,000 760,000 760,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกจิการนิสติ (850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 170,000 340,000 510,000 680,000 680,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 130,000 260,000 390,000 520,000 520,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกฬีา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 

รวมรายจ่ายหมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 730,000 1,460,000 2,190,000 2,920,000 2,920,000 

รวมรายจ่ายหมวดการจดัการเรียนการสอนและหมวด

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

13,820,000 27,640,000 41,460,000 55,280,000 55,280,000 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562/หลักสตูรนานาชาติ)                             หน้า 12 

 

     2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................  

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเอก 78 หน่วยกิต 

    2.1 วิชาเอกบังคับ            45 หน่วยกติ 

    2.2 วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์              6 หน่วยกติ 

    2.3 วิชาฝึกงาน               3 หน่วยกติ 

    2.4 วิชาเอกเลือก             24 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาโท 18 หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

รวม         132 หน่วยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกติ ดังน้ี 

1.1.1 ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว111   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           3(3-0-6) 

SWU111   Thai for Communication 

 

การศึกษานอกสถานที่และการฝึกงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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1.1.2 ภาษาองักฤษ ก าหนดให้เลือกเรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว121   ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1               3(2-2-5) 

SWU121   English for Effective Communication I 

มศว122   ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                3(2-2-5) 

SWU122   English for Effective Communication II 

มศว123   ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                   3(2-2-5) 

SWU123   English for International Communication I 

มศว124   ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                     3(2-2-5) 

SWU124   English for International Communication II 

1.2 กลุ่มวิชาพลานามยั ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว131   ลีลาศ                                                   1(0-2-1) 

SWU131   Social Dance 

มศว132   สมรรถภาพส่วนบุคคล                                        1(0-2-1) 

SWU132   Personal Fitness 

มศว133   การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                                1(0-2-1) 

SWU133   Jogging for Health 

มศว134   โยคะ                                                     1(0-2-1) 

SWU134   Yoga 

มศว135   ว่ายน า้                                              1(0-2-1) 

SWU135   Swimming 

มศว136   แบดมินตัน                                           1(0-2-1) 

SWU136   Badminton 

มศว137   เทนนิส                                                           1(0-2-1) 

SWU137   Tennis 

มศว138   กอล์ฟ                                       1(0-2-1) 

SWU138   Golf 

มศว139   การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                                      1(0-2-1) 

SWU139   Weight Training 
 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียนไม่น้อย

กว่า 8 หน่วยกติ ดังน้ี 

1.3.1 วิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว141   ชีวิตในโลกดิจิทลั                                 3(3-0-6) 

SWU141   Life in a Digital World 
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1.3.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว241   แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม              2(1-2-3) 

SWU241   Digital Technology and Society Trends 

มศว242   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                   3(3-0-6) 

SWU242   Mathematics in Daily Life 

มศว243   การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                        3(3-0-6) 

SWU243   Personal Financial Management 

มศว244   วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                    3(3-0-6) 

SWU244   Science for Better Life and Environment 

มศว245   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                         2(2-0-4) 

SWU245   Science, Technology and Society 

มศว246   วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                           2(2-0-4) 

SWU246   Healthy Lifestyle 

มศว247   อาหารเพ่ือชีวิต                                                      2(1-2-3) 

SWU247   Food for Life 

มศว248   พลังงานทางเลือก                                         2(2-0-4) 

SWU248   Alternative Energy 

มศว341   ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                      2(1-2-3) 

SWU341   Business in a Digital World 

 

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ก าหนดให้เรียน 11 หน่วยกติ จาก

รายวิชาต่อไปนี้  

1.4.1 วิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว151   การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                       3(3-0-6) 

SWU151   General Education for Human Development 

มศว161   มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                          2(2-0-4)  

SWU161   Human in Learning Society      

มศว261   พลเมืองวิวัฒน์                                              3(3-0-6) 

SWU261   Active Citizens 

1.4.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว251   ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                               2(1-2-3) 

SWU251   Music and Human Spirit 

มศว252   สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                   3(3-0-6) 

SWU252   Aesthetics for Life 

มศว253   สนุทรียสนทนา                                          2(1-2-3) 

SWU253   Dialogue 
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มศว254   ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                            2(1-2-3) 

SWU254   Art and Creativity 

มศว255   ธรรมนูญชีวิต                                             2(1-2-3) 

SWU255   Constitution for Living 

มศว256   การอ่านเพ่ือชีวิต                                             2(2-0-4) 

SWU256   Reading for Life 

มศว257   วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                     2(2-0-4) 

SWU257   Literature for Intellectual Powers 

มศว258   ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                           2(2-0-4) 

SWU258   Arts of Speaking and Presentation 

มศว262   ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                  2(2-0-4) 

SWU262   History and Effects on Society 

มศว263   มนุษย์กบัสนัติภาพ                                          2(2-0-4) 

SWU263   Human and Peace 

มศว264   มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                          2(2-0-4) 

SWU264   Human in Multicultural Society 

มศว265   เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                     3(3-0-6) 

SWU265   Economic Globalization 

มศว266   ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                 2(2-0-4) 

SWU266   Sufficiency Economy 

มศว267   หลักการจัดการสมัยใหม่                                         2(2-0-4) 

SWU267   Principles of Modern Management 

มศว268   การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                2(1-2-3) 

SWU268   Social Study by Research 

มศว351   การพัฒนาบุคลิกภาพ                              3(2-2-5) 

SWU351   Personality Development 

มศว352   ปรัชญาและกระบวนการคิด                                   3(3-0-6) 

SWU352   Philosophy and Thinking Process 

มศว353   การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                          3(3-0-6) 

SWU353   Logical Thinking and Ethics 

มศว354   ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                        3(2-2-5) 

SWU354   Creativity and Innovation 

มศว355   พุทธธรรม                                                 3(3-0-6) 

SWU355   Buddhism 
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มศว356   จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                         2(2-0-4) 

SWU356   Social Psychology for Living 

มศว357   สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                   2(2-0-4) 

SWU357   Mental Health and Social Adaptability 

มศว358   กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม     2(1-2-3) 

SWU358   Creative Activities for Life and Social Development 

มศว361   มศว เพ่ือชุมชน                                     3(1-4-4) 

SWU361   SWU for Communities 

มศว362   ภมูิปัญญาท้องถิ่น                        2(1-2-3) 

SWU362   Local Wisdom 

มศว363   สมัมาชีพชุมชน                                   2(1-2-3) 

SWU363   Ethical Careers for Community 

มศว364   กจิการเพ่ือสงัคม                                 2(1-2-3) 

SWU364   Social Enterprise 

2. หมวดวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ ดังน้ี 

2.1 วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน 45 หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปนี้  

ภอน111   อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ    3(2-2-5) 

ELC111  Careers and Language for Careers 

ภอน112  ภาษาและอาชีพในองค์กรข้ามชาติ   3(2-2-5) 

ELC112  Language and Careers in Multinational Organizations 

ภอน121  ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก   3(3-0-6) 

ELC121  Eastern and Western Culture and Languages 

ภอน141   จิตวิทยาและการสื่อสารในองค์กร    3(3-0-6) 

ELC141  Organizational Psychology and Communication 

ภอน151   ภาษาเพ่ือการจัดเกบ็ข้อมูลดิจิทลั    3(2-2-5) 

ELC151  Language for Digital Data Storage     

ภอน231   สทัศาสตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 

ELC231  English Phonetics for Communication 

ภอน251   ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกจิ   3(2-2-5) 

ELC251  English for Business Presentation 

ภอน252   การเขียนเชิงธุรกจิ     3(2-2-5) 

ELC252  Business Writing 

ภอน261   การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์    3(2-2-5) 

ELC261  Digital Media Content Writing 

ภอน342   ภาษากบัภาวะผู้น าองค์กร    3(3-0-6) 

ELC342  Language and Organizational Leadership 
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ภอน353   การสื่อสารธุรกจิในการประชุม    3(2-2-5) 

ELC353  Business Communication in Meetings 

ภอน354   ภาษาเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

ELC354  Language for Human Resource Management and Ethics 

ภอน355   การแปลเชิงธุรกจิ     3(2-2-5) 

ELC355  Business Translation 

ภอน456   ภาษาเพ่ือการประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่  3(2-2-5) 

ELC456  Language for Entrepreneurship and Startup Business 

ภอน462   ภาษาเพ่ือนวัตกรรมธุรกจิ    3(2-2-5) 

ELC462  Language for Business Innovation 

 

2.2 วิชาบงัคบัคณะมนุษยศาสตร ์ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

อกช303   ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3  3(2-2-5) 

ECP303  English for Career Preparation III 

อกช304   ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4  3(2-2-5) 

ECP304  English for Career Preparation IV 

 

2.3 วิชาฝึกงาน ก าหนดให้มีการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 

ภอน481  การฝึกงานในประเทศ     3(0-40-0) 

ELC481  Practicum  

ภอน482  การฝึกงานต่างประเทศ*     3(0-40-0) 

ELC482  Practicum Abroad  

ภอน483   สหกจิศึกษา       6(0-40-0)  

ELC483   Co-operative Education  

*หมายเหต ุนิสิตทีฝึ่กงานต่างประเทศจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดว้ยตนเอง 

 

2.4 วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ ดังน้ี 

ภอน257   ภาษาเพ่ือการบริหารองค์กรนานาชาติ   3(2-2-5) 

ELC257   Language for International Organization Management 

ภอน262   ภาษาเพ่ือการจัดการสารสนเทศธุรกจิดิจิทลั  3(2-2-5) 

ELC262   Language for Digital Business Information Management 

ภอน271  ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 1    3(2-2-5) 

ELC271   Language for Service Industry I 

ภอน272  ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 2    3(2-2-5) 

ELC272   Language for Service Industry II 

ภอน358   ภาษาเพ่ือการเงิน     3(2-2-5) 

ELC358   Language for Finance 
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ภอน359   ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 

ELC359   Language for International Business Management 

ภอน363   การเขียนเน้ือหาบนสื่อออนไลน์เพ่ือธุรกจิ    3(2-2-5) 

ELC363   Digital Media Content Writing for Business 

ภอน364   ภาษาเพ่ือกฎหมายธุรกจิดิจิทลั    3(2-2-5) 

ELC364   Language for Digital Business Law 

ภอน373  ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3    3(2-2-5) 

ELC373   Language for Service Industry III 

ภอน374  การเขียนเน้ือหาบนสื่อออนไลน์เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 

ELC374   Digital Media Content Writing for Service Industry 

ภอน375  ภาษาเพ่ืองานประชาสมัพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 

ELC375   Language for Public Relations in Service Industry 

ภอน376  ภาษาเพ่ือธุรกจิการบิน     3(2-2-5) 

ELC376   Language for Airline Business 

ภอน465   ภาษาเพ่ือการตลาดออนไลน์และการสร้างตราสนิค้า 3(2-2-5) 

ELC465   Language for Internet Marketing and Branding 

ภอน466   ภาษาเพ่ือการออกแบบเวบ็ไซต์     3(2-2-5) 

ELC466   Language for Web Design 

ภอน477  ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิไมซ์    3(2-2-5) 

ELC477   Language for MICE Management 

ภอน478  ภาษาเพ่ือการจัดการโลจิสติกสใ์นอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 

ELC478   Language for Logistics Management in Service Industry 

 

3. หมวดวิชาโท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาเยอรมัน หลักสตูรฯ 

ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึง จ านวน 18 หน่วยกติ  

3.1 กลุ่มภาษาจีน* 

ภอจ211  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                      3(2-2-5) 

CLC211  Chinese for Communication I 

ภอจ212  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

CLC212  Chinese for Communication II 

ภอจ313  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                                      3(2-2-5) 

CLC313  Chinese for Communication III 

ภอจ314  ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ     3(2-2-5) 

CLC314    Chinese for Business 

ภอจ415  ภาษาจีนเพ่ือการบริการ     3(2-2-5) 

CLC415    Chinese for Hospitality  
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ภอจ416  วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย     3(3-0-6) 

CLC416   Contemporary Chinese Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนภาษาทีส่ามในประเทศเจา้ของภาษาไดโ้ดยรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดว้ย

ตนเอง และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรฯ ตามปกติ 

 

3.2 กลุ่มภาษาญีปุ่่น* 

ภอญ221   ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

JLC221   Japanese for Communication I 

ภอญ222  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

JLC222   Japanese for Communication II 

ภอญ323   ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

JLC323   Japanese for Communication III 

ภอญ324  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกจิ     3(2-2-5) 

JLC324    Japanese for Business 

ภอญ425  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการบริการ    3(2-2-5) 

JLC425    Japanese for Hospitality  

ภอญ426  วัฒนธรรมญ่ีปุ่นร่วมสมัย     3(3-0-6) 

JLC426   Contemporary Japanese Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนภาษาทีส่ามในประเทศเจา้ของภาษาไดโ้ดยรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดว้ย

ตนเอง และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรฯ ตามปกติ 

 

3.3 กลุ่มภาษาเยอรมนั* 

 ภอย231  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

GLC231   German for Communication I 

ภอย232  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

GLC232   German for Communication II 

ภอย333   ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

GLC333   German for Communication III 

ภอย334  ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกจิ     3(2-2-5) 

GLC334    German for Business 

ภอย435  ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ    3(2-2-5) 

GLC435    German for Hospitality  

ภอย436  วัฒนธรรมเยอรมันร่วมสมัย    3(3-0-6) 

GLC436   Contemporary German Culture  

* นิสิตสามารถเลือกเรียนภาษาทีส่ามในประเทศเจา้ของภาษาไดโ้ดยรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดว้ย

ตนเอง และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรฯ ตามปกติ 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562/หลักสตูรนานาชาติ)                             หน้า 20 

 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกติ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยต้องเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ หรือ เลือกศึกษากบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  

 

ค าอธิบายความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

เลขรหัสนอกวงเลบ็   หมายถึง   จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา                      

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

 

ความหมายของรหสัวิชา 

ภอน (ELC)   หมายถึง ภาษาเพ่ืออาชีพ หลักสตูรนานาชาติ 

อกช (ECP)  หมายถึง ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 

 เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้  

 เลข 0   หมายถึง วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 

 เลข 1   หมายถึง ภาษาและอาชีพ  

เลข 2   หมายถึง วัฒนธรรม  

 เลข 3   หมายถึง ภาษาศาสตร์  

 เลข 4   หมายถึง จิตวิทยา 

 เลข 5   หมายถึง ธุรกจิ 

 เลข 6   หมายถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 เลข 7   หมายถึง การทอ่งเที่ยวและการบริการ 

 เลข 8   หมายถึง การฝึกงาน 

 เลขรหัสสดุท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 

 

ภอจ (CLC)  หมายถึง กลุ่มภาษาจีน 

ภอญ (JLC)  หมายถึง กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 

ภอย (GLC)  หมายถึง กลุ่มภาษาเยอรมัน 

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  

เลข 1   หมายถึง ภาษาจีน 

เลข 2   หมายถึง ภาษาญ่ีปุ่น 

เลข 3   หมายถึง ภาษาเยอรมัน 

เลขรหัสสดุท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
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         3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

มศว136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

ภอน111 อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ  3(2-2-5) 

ภอน121 ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6) 

รวม 19 หน่วยกิต 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2 3(2-2-5) 

มศว133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

ภอน112 ภาษาและอาชีพในองค์กรข้ามชาติ 3(2-2-5) 

ภอน141 จิตวิทยาและการสื่อสารในองค์กร  3(3-0-6) 

ภอน151 ภาษาเพ่ือการจัดเกบ็ข้อมูลดิจิทลั 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภอน231 สทัศาสตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

ภอน252 การเขียนเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกเลือก 

เลือก 2 รายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาโท 

เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

ภอน251  ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

ภอน261 การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกเลือก 

เลือก 2 รายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาโท 

เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

ภอน353 การสื่อสารธุรกจิในการประชุม 3(2-2-5) 

ภอน354 ภาษาเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบัคณะมนุษยศาสตร ์

อกช303 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกเลือก 

เลือก 2 รายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาโท 

เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

ภอน342 ภาษากบัภาวะผู้น าองค์กร 3(3-0-6) 

ภอน355 การแปลเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบัคณะมนุษยศาสตร ์

อกช304 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกเลือก 

เลือก 2 รายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาโท 

เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

ภอน456 ภาษาเพ่ือการประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่ 3(2-2-5) 

ภอน462 ภาษาเพ่ือนวัตกรรมธุรกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาโท 

เลือก 2 รายวิชาจากกลุ่มวิชาโท 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

เลือก 2 รายวิชาที่สอนเป็นภาษาองักฤษ 6 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาฝึกงาน (เลือกวิชาใดวิชาหนึง่) 

ภอน481   

ภอน482 

ภอน483 

การฝึกงานในประเทศ 

การฝึกงานต่างประเทศ 

สหกจิศึกษา        

3(0-40-0)  

3(0-40-0) 

6(0-40-0) 

รวม 3/6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

มศว111  ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร                                               3(3-0-6) 

SWU111  Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์ความคิด 

และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ ย่อความ 

ขยายความ และพรรณนาความ 

 

มศว121  ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร 1                                 3(2-2-5) 

SWU121  English for Effective Communication I 

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว122  ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร 2                             3(2-2-5) 

SWU122  English for Effective Communication II 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว123  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 1                    3(2-2-5) 

SWU123  English for International Communication I 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ

ที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการ

สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว124  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 2              3(2-2-5) 

SWU124  English for International Communication II 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบัิติผ่านกจิกรรมการ

เรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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1.2 กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว131  ลีลาศ                                                                        1(0-2-1) 

SWU131  Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ

บุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว132  สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                   1(0-2-1) 

SWU132  Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเร็ว ความ

อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 

มศว133  การวิง่เหยาะเพือ่สุขภาพ                                                   1(0-2-1) 

SWU133  Jogging for Health 

หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน

โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว134  โยคะ                                                                     1(0-2-1) 

SWU134  Yoga 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว135  ว่ายน ้ า                                                        1(0-2-1) 

SWU135  Swimming 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

 

มศว136  แบดมินตนั                                                          1(0-2-1) 

SWU136  Badminton 

ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก

หน้าตาข่าย กลวิธกีารเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น

แบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 
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มศว137  เทนนสิ                                                       1(0-2-1) 

SWU137  Tennis 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี

การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 

 

มศว138  กอลฟ์                                                       1(0-2-1) 

SWU138  Golf 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้

และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว139  การฝึกโดยการใชน้ ้ าหนกั                                               1(0-2-1) 

SWU139  Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบัิติ การฝึกโดยการใช้น า้หนักและการ

ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการ

ฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทลั                                         3(3-0-6) 

SWU141  Life in a Digital World 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลัและ

แนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่า

ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

มศว241  แนวโนม้เทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                            2(1-2-3) 

SWU241  Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 

มศว242  คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั                                      3(3-0-6) 

SWU242  Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ

ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
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มศว243  การจดัการทางการเงินส่วนบุคคล                                  3(3-0-6) 

SWU243  Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง

ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน

บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 

 

มศว244  วิทยาศาสตรเ์พือ่ชีวิตและสิง่แวดลอ้มที่ดี                             3(3-0-6) 

SWU244  Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่

ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทนัและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

มศว245  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม                             2(2-0-4) 

SWU245  Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

 

มศว246  วิถชีีวิตเพือ่สุขภาพ                                          2(2-0-4) 

SWU246  Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค

วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 

มศว247  อาหารเพือ่ชีวิต                                                   2(1-2-3) 

SWU247  Food for Life 

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็

รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและ

มีคุณค่า 
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มศว248  พลงังานทางเลือก                                             2(2-0-4) 

SWU248  Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ

พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

มศว341  ธุรกิจในโลกดิจิทลั                                                   2(1-2-3) 

SWU341   Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบัิติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว151  การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์                              3(3-0-6) 

SWU151  General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

มศว161  มนุษยใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู ้                                2(2-0-4) 

SWU161  Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง และการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  

 

มศว251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                             2(1-2-3) 

SWU251  Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่

สาธารณชน 
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มศว252  สุนทรียศาสตรเ์พือ่ชีวิต                                                   3(3-0-6) 

SWU252  Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 

ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว253  สุนทรียสนทนา                                             2(1-2-3) 

SWU253  Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สกึร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว254  ศิลปะและความคิดสรา้งสรรค ์                                2(1-2-3) 

SWU254  Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะ

ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

มศว255  ธรรมนูญชีวิต                                                        2(1-2-3) 

SWU255  Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ

ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการ

พัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

 

มศว256  การอ่านเพือ่ชีวิต                                                 2(2-0-4) 

SWU256  Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว257  วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                                2(2-0-4) 

SWU257  Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ

วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
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มศว258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                  2(2-0-4) 

SWU258  Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

 

มศว261  พลเมืองวิวฒัน ์                                           3(3-0-6) 

SWU261  Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์เกี่ยวกับ

พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการ

ยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

มศว262  ประวติัศาสตรแ์ละพลงัขบัเคลือ่นสงัคม                              2(2-0-4) 

SWU262  History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่

ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง

สงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

 

มศว263  มนุษยก์บัสนัติภาพ                                        2(2-0-4) 

SWU263  Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติของ

ผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

 

มศว264  มนุษยใ์นสงัคมพหวุฒันธรรม                                        2(2-0-4) 

SWU264  Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง

ทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้าง

กระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

 

มศว265  เศรษฐกิจโลกาภิวตัน ์                                    3(3-0-6) 

SWU265  Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
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มศว266  ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง                                             2(2-0-4) 

SWU266  Sufficiency Economy 

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

มศว267  หลกัการจดัการสมยัใหม่                                          2(2-0-4) 

SWU267  Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการองค์กร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 

 

มศว268  การศึกษาทางสงัคมดว้ยกระบวนการวิจยั                           2(1-2-3) 

SWU268  Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การ

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

มศว351  การพฒันาบุคลิกภาพ                                                 3(2-2-5) 

SWU351  Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ

วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

 

มศว352  ปรชัญาและกระบวนการคิด                                           3(3-0-6) 

SWU352  Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน

พ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                 3(3-0-6) 

SWU353  Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของ

วิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล 

มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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มศว354  ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรม                                3(2-2-5) 

SWU354  Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

 

มศว355  พุทธธรรม                                                      3(3-0-6) 

SWU355  Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว

ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

 

มศว356  จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                       2(2-0-4) 

SWU356  Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว

แปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

 

มศว357  สุขภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม                           2(2-0-4) 

SWU357   Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตุและ

การป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว358  กิจกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาชีวิตและสงัคม                          2(1-2-3) 

SWU358  Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกจิกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกจิกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

พัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

มศว361  มศว เพือ่ชุมชน                                                    3(1-4-4) 

SWU361  SWU for Communities 

ศึกษาวิธกีารและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ ผ่าน

กจิกรรมนิสติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกจิ สงัคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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มศว362  ภูมิปัญญาทอ้งถิน่                                                  2(1-2-3) 

SWU362  Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธข์องภมูิปัญญาท้องถิ่นกบัการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบัการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน เพ่ือหาแนวทางสบืสานและพัฒนาตามบริบทสงัคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มศว363  สมัมาชีพชุมชน                                             2(1-2-3) 

SWU363  Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความ

สามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่

เข้มแขง็และยั่งยืน 

 

มศว364  กิจการเพือ่สงัคม                                          2(1-2-3) 

SWU364  Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกจิการ

เพ่ือสงัคม เรียนรู้กจิการเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกจิการเพ่ือสงัคม

ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

2. หมวดวิชาเอก 

2.1 วิชาเอกบงัคบั 

ภอน111 อาชีพและการใชภ้าษาเพือ่อาชีพ     3(2-2-5)  

ELC111  Careers and Language for Careers 

ฝึกการใช้ภาษาองักฤษพ้ืนฐานในแวดวงธุรกจิดิจิทลั ด้านธุรกรรมออนไลน์ การจัดการประชุม การ

ประกอบการ และการสร้างธรุกจิใหม่ การตลาด และธุรกจิบริการด้านทอ่งเที่ยว โรงแรม สขุภาพ  

 

ภอน112 ภาษาและอาชีพในองคก์รขา้มชาติ     3(2-2-5) 

ELC112  Language and Careers in Multinational Organizations 

ศึกษาภาษาองักฤษในเชิงธุรกจิ การใช้ภาษาส าหรับการติดต่อธุรกจิข้ามชาติ องค์กรระหว่าง

ประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ ธุรกจิการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การใช้ภาษาเพ่ือสร้าง

สมัพันธภาพ และเจรจาทางธุรกจิที่มีประสทิธภิาพ 
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ภอน121 ภาษาวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก     3(3-0-6) 

ELC121  Eastern and Western Cultures and Languages 

ศึกษาและเปรียบเทยีบแนวความคิดวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก การวิเคราะห์วัฒนธรรม

และภาษา เง่ือนไขทางเศรษฐกจิ สังคม การเมืองการปกครอง และความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ ที่ส่งผล

ต่อวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชนชาติตะวันออกและตะวันตก รวมถึงการขยายอิทธพิลของอารยธรรม

ตะวันตกจนกลายเป็นกระแสหลักในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

 

ภอน141 จิตวิทยาและการสือ่สารในองคก์ร     3(3-0-6) 

ELC141 Organizational Psychology and Communication  

ศึกษาการน าหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาไปประยุกต์เพ่ือให้เกดิความเข้าใจและส่งเสริม

พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรโดยอภิปรายจากกรณีศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากร

ในองค์กร 

 

ภอน151  ภาษาเพือ่การจดัเก็บขอ้มูลดิจิทลั     3(2-2-5) 

ELC151  Language for Digital Data Storage  

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาองักฤษที่ใช้ในเทคโนโลยีการจัดเกบ็ข้อมูล การ

ค้นคืน และการจัดการข้อมูลในองค์กร ประเภทของระบบการจัดเกบ็ข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ายจัดเกบ็

ข้อมูล การดูแลความปลอดภัยในการจัดเกบ็ข้อมูล และการจัดการสื่อจัดเกบ็ข้อมูล 

 

ภอน231  สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     3(2-2-5) 

ELC231 English Phonetics for Communication 

ศึกษาระบบเสยีงภาษาองักฤษ กลไกการผลิตเสียงพูด การแปรของเสยีง การเน้นเสยีงและจังหวะ

การพูด เสยีงภาษาองักฤษที่เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนไทย และส าเนียงภาษาอังกฤษในภมิูภาคต่าง ๆ 

ตลอดจนการฝึกออกเสยีง ถ่ายทอดเสยีงด้วยสัทอกัษร และการใช้ตัวแปลงข้อความภาษาองักฤษเป็นสทั

อกัษรออนไลน์ 

 

ภอน251  ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

ELC251 English for Business Presentation 

ฝึกทกัษะภาษาและการสื่อสารเพ่ือการน าเสนอทางธุรกจิอย่างมีประสิทธภิาพ วิธกีารจูงใจ การ

สงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการน าเสนอ วิธกีารน าเสนออย่างมืออาชีพ การใช้สื่อที่หลากหลายและใช้ภาษาที่

กระชับเพ่ือการน าเสนอข้อมูลที่ตรงกบัผู้ฟังและกลุ่มเป้าหมาย 
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ภอน252  การเขียนเชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 

ELC252 Business Writing 

ศึกษาลักษณะและรูปแบบของงานเขียนในบริบทธุรกจิ ฝึกทกัษะการเขียนโดยใช้ส านวนและ

โครงสร้างไวยากรณ์ส าหรับงานเขียนเชิงธุรกจิ โครงสร้างประโยค ประโยคใจความส าคัญ ใจความหลัก 

การใช้ค าเช่ือมความ การค้นคว้าและสบืค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง การวางแผนและการลงมือเขียนจริง 

การเขียนอ้างองิเอกสารต าราและงานต่างๆ 

 

ภอน261  การเขียนเนื้ อหาบนสือ่ออนไลน ์      3(2-2-5) 

ELC261 Digital Content Writing 

ศึกษาภาษาและกลวิธกีารเขียนและการน าเสนอเน้ือหาบนสื่อออนไลน์ การเล่าเร่ือง การ

ประชาสมัพันธอ์งค์กรด้วยเน้ือหา กระแสนิยมในการเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 

 

ภอน342  ภาษากบัภาวะผูน้ าองคก์ร      3(3-0-6) 

ELC342 Language and Organizational Leadership 

ศึกษาการใช้ภาษาที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้น าในแต่ละแบบ บุคลิกภาพ จริยธรรมของผู้น า บทบาท

ของผู้น าในการก าหนดโครงสร้างเป้าหมายและการพัฒนากระบวนการในการท างาน การสร้างสมัพันธภาพ

ภายในองค์กร การแก้ปัญหาการท างานและพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  

 

ภอน353  การสือ่สารธุรกิจในการประชุม      3(2-2-5) 

ELC353 Business Communication in Meetings 

ศึกษาค าศัพทแ์ละส านวนส าหรับการประชุมทางธุรกจิ ฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษใน

กระบวนการประชุม การเปิดการประชุม การขอความคิดเหน็ การแสดงความคิดเหน็ การแสดงความเหน็

ด้วย การแสดงความไม่เหน็ด้วย การขัดจังหวะการประชุม การสรุปการประชุม และการปิดประชุม ฝึกอ่าน

และเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุม ฝึกนัดหมายการประชุม 

 

ภอน354  ภาษาเพือ่การบริหารทรพัยากรบุคคลและจริยธรรม   3(2-2-5) 

ELC354 Language for Human Resource Management and Ethics 

ศึกษาศัพทเ์ฉพาะในการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเบ้ืองต้น 

จริยธรรมในการบริหาร หลักธรรมาภิบาล ฝึกทกัษะการอ่านบทความเกี่ยวกบันโยบายบริษัทด้านการพัฒนา

บุคลากร และการเขียนลักษณะงานและคุณสมบัติของต าแหน่งงานที่ต้องการ น าเสนอแผนการฝึกอบรม

พนักงาน ส ารวจและประเมินผลการปฏบัิติงาน 
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ภอน355  การแปลเชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 

ELC355 Business Translation 

ศึกษาหลักการ กลวิธ ีและฝึกการแปลข่าว บทความ สารคดี เอกสารธุรกจิประเภทต่างๆ จาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเน้นศัพทแ์ละส านวนทางธุรกจิ 

 

ภอน456  ภาษาเพือ่การประกอบการและการสรา้งธุรกิจใหม่   3(2-2-5) 

ELC456 Language for Entrepreneurship and Startup Business 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่ และส ารวจ

โอกาสทางการตลาดในการสร้างธุรกจิใหม่ การวิเคราะห์ตลาดสนิค้า และการบริการ การก าหนดกลยุทธ์

ธุรกจิใหม่ การจัดการทางการเงิน การภาษีและกฎหมายธุรกจิที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างธุรกจิใหม่ การพัฒนา

และการลงสู่การปฏบัิติตามแผน รวมถึงการจัดการธุรกจิใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 

 

ภอน462  ภาษาเพือ่นวตักรรมธุรกิจ      3(2-2-5) 

ELC462  Language for Business Innovation 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกจิ 

เทคนิคการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกจิ และการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับสนิค้านวัตกรรม  

 

2.2 วิชาบงัคบัคณะมนุษยศาสตร ์

อกช303  ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ 3    3(2-2-5) 

ECP303 English for Career Preparation III 

ศึกษาและฝึกทกัษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพทท์ี่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติ

ที่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไปหรือ

เทยีบเทา่ 

 

อกช304  ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ 4    3(2-2-5) 

ECP304 English for Career Preparation IV 

ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และค าศัพทใ์น

บริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการสอบวัดระดับ

ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International 

Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 700 ขึ้นไปหรือเทยีบเทา่ 
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2.3 วิชาฝึกงาน 

ภอน481 การฝึกงานในประเทศ       3(0-40-0) 

ELC481 Practicum  

ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศกบัองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องใช้ทกัษะภาษาองักฤษ

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน มีการท ารายงานที่เช่ือมโยงประสบการณ์การท างานกบัรายวิชาที่ศึกษา

และน าเสนอประสบการณ์การฝึกงานในโครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 

ภอน482 การฝึกงานต่างประเทศ       3(0-40-0) 

ELC482  Practicum Abroad  

ฝึกประสบการณ์การท างานในต่างประเทศกบัองค์กรภาครัฐหรือเอกชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

3 เดือน โดยมีหนังสอืรับรองจากหน่วยงานที่ไปฝึกงาน มีการท ารายงานที่เช่ือมโยงประสบการณ์การท างาน

กบัรายวิชาที่ศึกษาและน าเสนอประสบการณ์การฝึกงานในโครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ภอน483  สหกิจศึกษา             6(0-40-0)  

ELC483  Co-operative Education  

ฝึกประสบการณ์การท างานเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 16 สปัดาห์ ณ สถาน

ประกอบการที่เข้าร่วมสหกจิศึกษา เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่

แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ มีการก าหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่เป็น

ประโยชน์กบัสถานประกอบการ เมื่อเสรจ็สิ้นการปฏบัิติงานแล้ว นิสติจะต้องส่งรายงานการปฏบัิติงานและ

น าเสนอผลการไปปฏบัิติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล

ประเมินการปฏบัิติงานและรายงานการปฏบัิติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ

เข้าร่วมกจิกรรมการสมัภาษณ์และสมัมนาสหกจิศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

 

2.3 วิชาเอกเลือก 

ภอน257  ภาษาเพือ่การบริหารองคก์รนานาชาติ     3(2-2-5) 

ELC257  Language for International Organization Management 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวนที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารองค์กรธุรกจินานาชาติ ลักษณะโครงสร้าง

ขององค์กรธุรกจินานาชาติ การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑแ์ละแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร

ธุรกจินานาชาติ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกจินานาชาติ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่าย

บริหารในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจคนท างาน การควบคุมปฏบัิติงานให้

บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ต้ังไว้  

 

ภอน262  ภาษาเพือ่การจดัการสารสนเทศธุรกิจดิจิทลั    3(2-2-5) 

ELC262  Language for Digital Business Information Management 
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ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และแนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการระบบสารสนเทศธุรกจิดิจิทลั ประเภทของ

ระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธข์องระบบสารสนเทศ การท างานและตัวอย่างของระบบสารสนเทศที่

ควบคุมกระบวนการท างานและเช่ือมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ระบบบริหารความสัมพันธลู์กค้า ระบบ

บริหารทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสนิใจ ระบบผู้เช่ียวชาญ ระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์การจัดองค์กรด้านสารสนเทศ การวางแผนและการบริหารโครงการ

ระบบสารสนเทศขององค์กร 

 

ภอน271 ภาษาเพือ่อุตสาหกรรมบริการ 1      3(2-2-5) 

ELC271  Language for Service Industry I  

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ที่จ าเป็นต่อการจัดน าเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การอธบิายและสื่อสารตามโปรแกรมทอ่งเที่ยวที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนการเดินทางภายในประเทศ  

 

ภอน272 ภาษาเพือ่อุตสาหกรรมบริการ 2      3(2-2-5) 

ELC272  Language for Service Industry II 

ความรู้เบ้ืองต้นด้านการจัดการโรงแรม ฝึกทกัษะภาษาที่จ าเป็นส าหรับการท างานในธุรกจิโรงแรม 

ศัพทเ์ทคนิค และส านวนภาษาองักฤษที่ใช้ทั้งในส านักงานส่วนหน้า อาหารและเคร่ืองด่ืม ภัตตาคาร งาน

ดูแลความสะอาด ร้านขายของที่ระลึก อุปกรณ์นันทนาการ และการให้บริการในเร่ืองของการบริการ

สาธารณะอื่นๆ การจัดเตรียมการเดินทาง การติดต่อสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการ

เดินทางไปต่างประเทศ 

 

ภอน358  ภาษาเพือ่การเงิน       3(2-2-5) 

ELC358  Language for Finance 

ศึกษาค าศัพทแ์ละส านวนที่เกี่ยวข้องกบัการเงินเบ้ืองต้น องค์ประกอบทางการเงิน แนวคิดทาง

การเงิน ฝึกอ่านเอกสารทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน และการ

หาแหล่งเงินทุน ของธุรกจิใหม่ ฝึกเขียนรายงานสรุป ฝึกน าเสนอเกี่ยวกบัการจัดการเงินทุนหมุนเวียน และ

การบริหารสนิค้าคงเหลือ 

 

ภอน359  ภาษาเพือ่การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 

ELC359  Language for International Business Management 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวน และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ ระบบ

ธุรกจิและสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการด าเนินธุรกจิระหว่าง

ประเทศ การเลือกประเทศ เป้าหมาย รูปแบบในการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ และกลยุทธใ์นการ

ด าเนินงานของธุรกจิระหว่างประเทศ 
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ภอน363  การเขียนเนื้ อหาบนสือ่ออนไลนเ์พือ่ธุรกิจ     3(2-2-5) 

ELC363  Digital Media Content Writing for Business 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน ระดับภาษา น า้เสยีง การเล่าเร่ือง และฝึกการเขียนสคริปต์เพ่ือการประ

สมัพันธ์สนิค้าและบริการบนสื่อออนไลน์ 

 

ภอน364  ภาษาเพือ่กฎหมายธุรกิจดิจิทลั      3(2-2-5) 

ELC364  Language for Digital Business Law 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวนที่ใช้ในกฎหมายธุรกจิดิจิทลั ระเบียบและนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้าน

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กฎหมายและความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สนิทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาและการแข่งขันทาง

ธุรกจิ กฎหมายเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ การ

วางยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรผู้วางนโยบาย 

 

ภอน373 ภาษาเพือ่อุตสาหกรรมบริการ 3      3(2-2-5) 

ELC373  Language for Service Industry III 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวน และหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการจัดการเดินทางธุรกจิ ความท้าทาย

ด้านการจัดการทั้งในเร่ืองของจุดหมายปลายทางและผู้ประกอบการ ความซับซ้อนด้านอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว ความสร้างสรรค์ด้านกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหา จรรยาบรรณธุรกจิการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

และปัญหาที่อาจเกดิข้ึนในการท าธุรกจิทอ่งเที่ยวและโรงแรม การติดต่อทางธุรกจิ และเอกสาร

ประกอบการเดินทาง ท าโครงงานน าเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ  

 

ภอน374 การเขียนเนื้ อหาบนสือ่ออนไลนเ์พือ่อุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 

ELC374  Digital Media Content Writing for Service Industry 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน ระดับภาษา น า้เสยีง การเล่าเร่ือง ประยุกต์แนวโน้มที่เป็นกระแสนิยมมาใช้

ในงานเขียน และฝึกการเขียนสคริปต์เพ่ือการประสมัพันธก์ารทอ่งเที่ยวและการโรงแรมบนสื่อออนไลน์ 

 

ภอน375 ภาษาเพือ่งานประชาสมัพนัธใ์นอุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 

ELC375  Language for Public Relations in Service Industry 

ศึกษาหลักพ้ืนฐานในการสร้างและประชาสมัพันธข้์อความโน้มน้าวใจ ฝึกใช้เคร่ืองมือและเทคนิค

และช่องทางการประชาสมัพันธท์ี่จ าเป็นต่อการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพ และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง

ยุคดิจิทลัโดยใช้สื่อสงัคมออนไลน์และการจัดการโครงการประชาสมัพันธ ์รวมถึงวิธกีารวิจัยทางการ

ประชาสมัพันธ ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดท าเอกสารประชาสมัพันธ์ 
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ภอน376 ภาษาเพือ่ธุรกิจการบนิ       3(2-2-5) 

ELC376  Language for Airline Business 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัธุรกจิการบิน สิทธเิสรีภาพทางการบิน องค์ประกอบของ

สนามบิน การจัดการสนามบิน การบริการลูกค้าในสนามบิน รหัสสนามบิน รหัสสายการบิน อาชีพในการบิน 

การจราจรทางอากาศ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการความปลอดภัยการบิน 

งานบริการภาคพ้ืน 

 

ภอน465  ภาษาเพือ่การตลาดออนไลนแ์ละการสรา้งตราสินคา้   3(2-2-5) 

ELC465  Language for Internet Marketing and Branding 

ศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท ์ส านวน และแนวคิดเกี่ยวกบัการตลาดออนไลน์และการสร้างตราสนิค้า 

การใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงในการติดต่อซ้ือ-ขาย แนวคิดและทกัษะส าหรับกลยุทธใ์นการ

ใช้การตลาดอนิเทอร์เนต็ ผลกระทบของการตลาดอนิเทอร์เนต็กบัการขนส่ง การออกแบบเคร่ืองหมาย

การค้า ตราย่ีห้อ สญัลักษณ์การค้า ช่ือสนิค้า บรรจุภัณฑ ์การจัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย เคร่ืองหมายการค้า 

สญัลักษณ์ (Logo Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค การใช้

ตราสนิค้าเดิมกบัการสร้างตราย่ีห้อใหม่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานออกแบบ 

 

ภอน466  ภาษากบัการออกแบบเว็บไซต ์      3(2-2-5) 

ELC466  Language and Web Design  

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และฝึกทกัษะเกี่ยวกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ในงานธุรกจิ การใช้ส ีการใช้

ตัวอกัษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคล่ือนไหวส าหรับเวบ็ไซต์ ระบบน าทาง

เวบ็ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) การติดตั้งและอพัโหลดเวบ็ไซต์ 

 

ภอน477 ภาษาเพือ่การจดัการธุรกิจไมซ ์      3(2-2-5) 

ELC477  Language for MICE Management 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการจัดการธุรกจิไมซ์ ฝึกการจัดการธุรกจิไมซ์ในแขนงที่

หลากหลาย ธุรกจิการจัดการประชุมขององค์กร ธุรกจิการทอ่งเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล ธุรกจิการจัดการประชุม

นานาชาติ และธุรกจิการจัดแสดงสนิค้า รวมถึงการศึกษาดูงาน มุ่งเน้นให้นิสติได้ประสบการณ์ตรง 

 

ภอน478 ภาษาเพือ่การจดัการโลจิสติกสใ์นอุตสาหกรรมบริการ   3(2-2-5) 

ELC478  Language for Logistics Management in Service Industry 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการจัดการโลจิสติกสใ์นอุตสาหกรรมบริการ กจิกรรมการจัดการ

รับสนิค้าจากผู้ขายและส่งสนิค้าถึงลูกค้า การใช้บรรจุภัณฑ ์การขนถ่ายพัสดุในโรงงานหรือคลังสนิค้า การ

ขนส่งและวิธกีารขนส่งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดการและการบริหารคลังสนิค้า 
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3. หมวดวิชาโท 

3.1 กลุ่มภาษาจีน 

ภอจ211 ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร 1                       3(2-2-5) 

CLC211 Chinese for Communication I 

ศึกษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ระบบถอดเสยีงภาษาจีนแบบพินอนิ กฎเกณฑพ้ื์นฐานในการเรียน

อกัษรจีนและล าดับขีดตัวอกัษร เรียนรู้ค าศัพทแ์ละรูปประโยคพ้ืนฐานของภาษาจีน ฝึกทกัษะการฟัง พูด 

อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ภอจ212 ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร 2      3(2-2-5) 

CLC212 Chinese for Communication II 

ศึกษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศัพท ์ โครงสร้างรูปประโยค ส านวนภาษา และไวยากรณ์

ระดับกลาง โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ 

 

ภอจ313 ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร 3                                        3(2-2-5) 

CLC313 Chinese for Communication III 

ศึกษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศัพท ์โครงสร้างรูปประโยค ส านวนภาษาและไวยากรณ์ระดับสงู 

ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ สื่อสารข้อมูลและถ่ายทอดแสดงความคิดเหน็ 

 

ภอจ314 ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ       3(2-2-5) 

CLC314   Chinese for Business 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาจีนกลางที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า การ

น าเข้าและการส่งออก การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการท าธุรกจิของชาวจีน 

 

ภอจ415 ภาษาจีนเพือ่การบริการ       3(2-2-5) 

CLC415   Chinese for Hospitality  

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาจีนกลางที่สัมพันธก์บัธุรกจิการให้บริการ ธุรกจิการบิน 

ธุรกจิการโรงแรม ธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

 

ภอจ416 วฒันธรรมจีนร่วมสมยั       3(3-0-6) 

CLC416  Contemporary Chinese Culture 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศจีนในปัจจุบัน ด้านภมิูประเทศ ชีวิตประจ าวัน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง

เปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 
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3.2 กลุ่มภาษาญีปุ่่น 

ภอญ221  ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 1      3(2-2-5) 

JLC221  Japanese for Communication I 

ฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสยีง การเขียนอกัษรฮิรากานะ คาตากานะ เรียนรู้ค าศัพท ์

รูปประโยคพ้ืนฐานโดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ภอญ222 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 2      3(2-2-5) 

JLC222  Japanese for Communication II 

ศึกษาค าศัพท ์โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค และส านวนภาษาญ่ีปุ่น ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศัพท ์และส านวนเกี่ยวกบัความรู้สกึ 

 

ภอญ323  ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 3      3(2-2-5) 

JLC323  Japanese for Communication III 

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างรูปประโยคที่ส าคัญของภาษา เน้นเร่ืองการใช้ค าช่วย 

(Joshi) ค ากริยา ค าคุณศัพทใ์นประโยค ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศัพท์

และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาอกัษรคันจิและเรียนรู้ค าศัพทท์ั้งสิ้น 1,500 ค า 

 

ภอญ324 ภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกิจ       3(2-2-5) 

JLC324   Japanese for Business 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่นที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า การน าเข้า

และการส่งออก การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการท าธุรกจิกบัคนญ่ีปุ่น 

 

ภอญ425 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การบริการ      3(2-2-5) 

JLC425   Japanese for Hospitality  

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่นที่สัมพันธ์กบัธุรกจิการให้บริการ ธุรกจิการบิน 

ธุรกจิการโรงแรม ธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

 

ภอญ426 วฒันธรรมญีปุ่่นร่วมสมยั      3(3-0-6) 

JLC426  Contemporary Japanese Culture 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศญ่ีปุ่นในปัจจุบัน ด้านภมิูประเทศ ชีวิตประจ าวัน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง

เปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 
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3.3 กลุ่มภาษาเยอรมนั 

ภอย231 ภาษาเยอรมนัเพือ่การสือ่สาร 1                       3(2-2-5) 

GLC231 German for Communication I 

ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร เรียนรู้ค าศัพทแ์ละรูปประโยคพ้ืนฐานของภาษาเยอรมัน ฝึก

ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ภอย232 ภาษาเยอรมนัเพือ่การสือ่สาร 2      3(2-2-5) 

GLC232 German for Communication II 

ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร ค าศัพท ์ โครงสร้างรูปประโยค ส านวนภาษา และไวยากรณ์

ระดับกลาง โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ 

 

ภอย333 ภาษาเยอรมนัเพือ่การสือ่สาร 3                                    3(2-2-5) 

GLC333 German for Communication III 

ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร ค าศัพท ์โครงสร้างรูปประโยค ส านวนภาษาและไวยากรณ์

ระดับสูง ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ สื่อสารข้อมูลและถ่ายทอดแสดงความคิดเหน็ 

 

ภอย334 ภาษาเยอรมนัเพือ่ธุรกิจ       3(2-2-5) 

GLC334   German for Business 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาเยอรมันที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า การ

น าเข้าและการส่งออก การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการท าธุรกจิของชาวเยอรมัน 

  

ภอย435 ภาษาเยอรมนัเพือ่การบริการ      3(2-2-5) 

GLC435   German for Hospitality  

ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาเยอรมันที่สัมพันธก์บัธุรกจิการให้บริการ ธุรกจิการบิน 

ธุรกจิการโรงแรม ธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

 

ภอย436 วฒันธรรมเยอรมนัร่วมสมยั      3(3-0-6) 

GLC436  Contemporary German Culture 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศเยอรมันในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ ชีวิตประจ าวัน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สังคม การศึกษา และการเมือง วิเคราะห์เชิง

เปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

  3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อาจารย์ ดร. ณัฐยา  

พิริยะวิบูลย ์

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2539 

M.A. (Linguistics), 2544 

 

Ph.D. (Linguistics), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Quebec at 

Montreal, Canada 

University of Toronto, 

Canada 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อาจารย์ ดร. นรินธร  

สมบัตินันท ์แบร์ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2542 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2546 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์        

วรธ ารงค์ 

อ.บ. (ศลิปการละคร), 2542 

M.A. (Communication Studies-

Media and Gender Studies), 

2547 

M.A. (English as an 

International Language-English 

Linguistics), 2555 

Ph.D. (English as an 

International Language-English 

Linguistics), 2560 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Portland State University, 

USA. 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อาจารย์มัญชุรี เกาสายพันธ ์ ค.บ. (ภาษาองักฤษและการศกึษา

นอกระบบโรงเรียน), 2554 

M.Sc. (Educational Leadership 

and Policy Analysis), 2556 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

University of Wisconsin-

Madison, USA 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อาจารย์พัชร พิพิธกุล กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2541 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 2547 

ค.ม. (วิจัยการศกึษา), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

               

3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อาจารย์ ดร. ณัฐยา  

พิริยะวิบูลย ์

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2539 

M.A. (Linguistics), 2544 

 

Ph.D. (Linguistics), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Quebec at 

Montreal, Canada 

University of Toronto, 

Canada 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อาจารย์ ดร. นรินธร  

สมบัตินันท ์แบร์ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2542 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2546 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562/หลักสตูรนานาชาติ)                             หน้า 45 

 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

3 อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์        

วรธ ารงค์ 

อ.บ. (ศลิปการละคร), 2542 

M.A. (Communication Studies-

Media and Gender Studies), 

2547 

M.A. (English as an 

International Language-English 

Linguistics), 2555 

Ph.D. (English as an 

International Language-English 

Linguistics), 2560 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Portland State University, 

USA. 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อาจารย์มัญชุรี เกาสายพันธ ์ ค.บ. (ภาษาองักฤษและการศกึษา

นอกระบบโรงเรียน), 2554 

M.Sc. (Educational Leadership 

and Policy Analysis), 2556 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

University of Wisconsin-

Madison, USA 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อาจารย์พัชร พิพิธกุล กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2541 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 2547 

ค.ม. (วิจัยการศกึษา), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

        

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ก าหนดให้รายวิชา ภอน

481 การฝึกงานในประเทศ หรือ ภอน482 การฝึกงานต่างประเทศ หรือ ภอน483 สหกจิศึกษา เป็น

รายวิชาในหมวดวิชาเอก นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้แบบนับหน่วยกติและก าหนดให้นิสติไป

ฝึกงานจริงในสถานประกอบการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินการฝึกงานตามที่

หลักสตูรก าหนด 

 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

4.1.1 นิสติมีประสบการณ์ในการใช้ทกัษะภาษาองักฤษสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4.1.2 นิสติมีประสบการณ์วิชาชีพเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานจริง 

4.1.3 นิสติบูรณาการความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้  

4.1.4 นิสติมีความกล้าแสดงออกมากข้ึน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการท างานต่อไป 

4.1.5 นิสติมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากบั

หน่วยงานหรือองค์กรได้ 

4.1.6 นิสติมีมนุษยสมัพันธ์และสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 
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     4.2 ช่วงเวลา 

         ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 

 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  รายวิชา ภอน481 การฝึกงานในประเทศ หรือ ภอน482 การฝึกงานต่างประเทศ ฝึกงานเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน รายวิชา ภอน483 สหกจิศึกษา ฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 

16 สปัดาห์ โดยฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที้่สอดคลอ้ง) 

1. มีทกัษะสื่อสาร  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 5.2 สามารถใช้ทกัษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

ภาษาองักฤษ และสื่อสารได้อย่างถูกต้องมี

ประสทิธภิาพ เหมาะสมกบักาลเทศะ 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สงัคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อที่ 1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3. มีสมรรถนะของหลักสตูร  

สามารถใชภ้าษาอังกฤษในการท างานดา้นธุรกิจ

ดิจทิลัหรือธุรกิจการบริการในระดบัสากล และ

สามารถสือ่สารภาษาจนี/ ญีปุ่่น/ เยอรมนั เพือ่

เพ่ิมศักยภาพในการท างาน 

ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร 

ข้อที่ 6.1 สื่อสารภาษาองักฤษที่ใช้ในธุรกจิดิจิทลั 

หรือธุรกจิการบริการได้เทยีบเทา่มาตรฐานสากล 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

1. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มคีวามซื่อสตัย์ มวีนิัย ตรงต่อ

เวลา  

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาการในรายวชิา 

- ฝึกปฏบิตั ิท ากจิกรรม ส่งเสริมให้

เกดิความซื่อสตัย์ มวีนิัย และตรงต่อ

เวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองคก์ร 

เพ่ือให้นิสติมค่ีานิยมพ้ืนฐานที่

ถูกต้อง 

- ชี้แจงกฎระเบยีบและแนวปฏบิตัิ

ในการเรียนการสอนให้ชัดเจนใน

รายวิชา 

- ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการ

ประเมนิพฤตกิรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมของรายวิชา 

- สงัเกตพฤตกิรรมความซื่อสตัย์

และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น

เรียน การท ารายงาน การอ้างองิ

ผลงาน และการสอบ 

- สงัเกตพฤตกิรรมการมวีินัย การ

ปฏบิตัตินตามระเบยีบของ

มหาวิทยาลัยและข้อตกลงในชั้นเรียน 

เช่น การแต่งกาย  
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.2 มจีิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือ

ส่วนรวม 

ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพ่ือ

ส่วนรวม และกระตุ้นให้เกดิจิตส านึก

สาธารณะ ดงันี้ 

- จัดโครงการบริการวิชาการแก่

สงัคมเป็นโครงการเสริมหลักสตูร 

- ใช้กรณศีึกษาบุคคลตวัอย่างที่

ได้รับการยกย่องในสงัคม  

- ฝึกเขยีนโครงการ และท ากจิกรรม

จิตอาสา/กจิกรรมเพ่ือสงัคม  

- เขยีนรายงานความรู้สกึที่มต่ีอการ

ท ากจิกรรม  

- ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในการ

อภิปราย การวางแผน การปฏบิตั ิ

การน าเสนอผลงาน และการสะท้อน

คดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- จัดโครงการเสริมหลักสตูร 

- สอดแทรกแนวคดิด้าน

สนุทรียศาสตร์ เพ่ือให้ตระหนักใน

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มต่ีอการ

ด ารงชีวิต  

- สอดแทรกเนื้อหาในด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณทีี่ดงีาม

ทั้งของไทยและนานาชาตใินการเรียน

การสอนรายวิชา 

- จัดกจิกรรมสร้างเสริม

ประสบการณท์ั้งในและนอกเวลา

เรียน และให้ท ารายงานแสดงความ

คดิเหน็ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

ที่แสดงถงึการน าแนวคดิทาง

สนุทรียศาสตร์/ศิลปวฒันธรรมมาใช้  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมใน

การอภิปรายและการสะท้อนคดิ

กจิกรรมในชั้นเรียน 

- สงัเกตจากการประพฤตตินอยู่ใน

ประเพณแีละวฒันธรรมที่ดงีามของ

ไทย  

- สงัเกตจากการรู้ เท่าทนั สามารถ

ปรับตวัและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี

งามของนานาชาตไิด้ 

1.4 สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

ประเมนิค่า และจัดการปัญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน

โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

- จัดสมัมนาก่อนฝึกงานโดย

สอดแทรกปัญหาเชิงคุณธรรม

จริยธรรมที่มกัพบในการท างาน 

- เรียนรู้จากสถานการณจ์รงิระหว่าง

การฝึกงาน 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนามี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ิมมากขึ้น 

- ประเมนิผลจากหน่วยงานที่นิสติไป

ฝึกงาน 

 

2) ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้ พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  - จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม

ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

พร้อมสอดแทรกแนวคดิปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงในรายวิชา 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผล

การเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมใน

การอภิปรายและการสะท้อนคดิ

กจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเน้นให้นสิติลงมอื

ปฏบิตั ิ(Active Learning)  

- มกีารแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การ

สบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก

ปฏบิตัใินรายวิชา 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเหน็

คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนา

ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ี

ปฏบิตั ิ

2.2 มคีวามรู้และความเข้าใจใน

เนื้อหา หลักการ ทฤษฎขีองสาขาวิชา 

 

- บรรยาย อภิปราย สมัมนา 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการ

ท าชิ้นงาน โครงงาน และการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เนื้อหาและปัญหาเป็น

ฐาน  

- สอบย่อย 

- สอบกลางภาค และปลายภาค 

- ท าโครงงาน/รายงาน 

- น าเสนอผลงาน 

2.3 สามารถประยุกตค์วามรู้จาก

หลักการ ทฤษฎไีปสู่การปฏบิตัิ และ

บูรณาการองคค์วามรู้กบัศาสตร์อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องได้ 

- ก าหนดให้นิสติศึกษาค้นคว้าและ

เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจ 

 

3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกตค์วามรู้ให้เกดิ

ประโยชน์  

 

- จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้าหา

ความรู้ ด้วยตนเอง และน าความรู้มา

ประยุกตใ์ช้ในการเรียนและการ

ด าเนนิชวีิตประจ าวัน  

- ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผล

การเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม

ในการอภิปรายและการสะท้อนคดิ

กจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

ที่แสดงถงึการค้นคว้าความรู้

เพ่ิมเตมิ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร

โดยใช้หลักกาลามสตูร และการคดิ

อย่างมเีหตผุลและเป็นระบบ 

- ประเมนิจากการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ี

ปฏบิตั ิ

3.2 สามารถคดิวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ และแก้ไขปัญหาได้  

 - ใช้ตวัอย่างที่ดเีป็นกรณศีึกษา

เพ่ือให้นิสติได้เรียนรู้วิธวีิเคราะห์

ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพ่ือ

ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้นสิติ

ได้ฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์จาก

สภาพปัญหา หรือสถานการณจ์รงิ ทั้ง

ในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

อภิปรายกลุ่ม กรณศีึกษา การวิจยั 

เป็นต้น 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

- จัดกจิกรรมให้นิสติมโีอกาสเรยีนรู้

จากปัญหา และประสบการณจ์รงิจาก

การฝึกงาน เพ่ือการเสนอแนะและหา

แนวทางแก้ไข 

- สงัเกตพฤตกิรรมนิสติ ด้าน

ความสามารถในการตดัสนิใจ การ

แก้ไขปัญหาในสถานการณต่์างๆ 

- ใช้แบบประเมนิผลที่สะท้อนการ

คดิวิเคราะห์ จากการเขยีนรายงาน 

การน าเสนอผลงาน และการสอบ

แบบอตันัย 

- ประเมนิผลการฝึกงานจาก

หน่วยงาน 

3.3 สามารถประเมนิ วิพากษ์ 

สถานการณต่์างๆ โดยใช้ความรู้เป็น

ฐาน 

- เลือกปัญหาสงัคมที่เป็นประเดน็

สาธารณะให้นิสติฝึกวิพากษว์ิจารณ์

ในชั้นเรียน และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของตนเอง สงัคม และสิง่แวดล้อมใน

ทุกมติไิด้อย่างสมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คดิเหน็ และสะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

ที่แสดงถงึการน าข้อมูลความรู้ที่

ถูกต้องมาใช้ในการคดิวิเคราะห์

อย่างมเีหตผุล เป็นระบบ  

- ประเมนิจากการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

- สงัเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ 

จากพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมกลุ่ม การสะท้อนคดิในชั้น

เรียน 

3.4 เป็นผู้มคีวามคดิริเริ่ม 

สร้างสรรคน์วัตกรรม  

- จัดกจิกรรมฝึกความคดิสร้างสรรค ์

และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 

4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 ท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะ

ผู้น าและผู้ ร่วมงานได้ 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้นิสติฝึกการ

ปรับตวั การท างานร่วมกบัผู้อื่น รับ

ฟังความคดิเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ

ค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผล

การเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤตกิรรม ที่แสดงถงึความ

รับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

ที่แสดงถงึความร่วมมอืในการ

วางแผน การปฏบิตั ิและการ

แก้ปัญหา 

- ประเมนิจากการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

4.2 มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง 

สงัคม และสิง่แวดล้อม และสามารถ

เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- เลือกประเดน็ที่เป็นปัญหาสงัคม

และสิ่งแวดล้อมให้นิสติเรียนรู้  และ

ตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิขึ้น 

พร้อมทั้งกระตุ้นให้คดิหาวิธทีี่จะมี

ส่วนร่วมรับผดิชอบในการแก้ปัญหา

โดยเริ่มต้นจากตวันิสติเอง 

- มอบหมายงานเดี่ยวที่มกีารบูรณา

การหรือการประยุกตใ์ช้องคค์วามรู้

ให้นิสติได้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.3 สามารถปรับตวัให้เข้ากบั

สถานการณต่์างๆ  

- สอดแทรกแนวคดิผ่านกจิกรรม

เพ่ือฝึกเพ่ือให้นิสติสามารถปรับตวั

ในสถานการณต่์างๆ  

- สงัเกตจากพัฒนาการด้าน

ความคดิและพฤตกิรรมการเรียนรู้

ในชั้นเรียน 

- ให้นิสติประเมนิเพ่ือนในชั้นเรยีน 

และน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ

ประเมนิผลการเรียนรู้ 

- ประเมนิความพึงพอใจของ

หน่วยงาน 

 

5) ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ

ตวัเลข เพ่ือให้เข้าใจองคค์วามรู้  หรือ

ประเดน็ปัญหา 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขอย่าง

ต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผล

การเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

ที่แสดงถงึการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิ

ตวัเลข  

- ประเมนิจากการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สามารถใช้ทกัษะฟัง-พูด-อ่าน-

เขยีนภาษาองักฤษ และสื่อสารได้

อย่างถูกต้องมปีระสทิธภิาพ 

เหมาะสมกบักาลเทศะ 

- ฝึกทกัษะฟัง-พูด-อ่าน-เขยีน

ภาษาองักฤษเพ่ือให้สื่อสารได้อย่าง

ถูกต้อง 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในรายวชิา  

- ก าหนดให้นิสติฝึกงานกบั

หน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาองักฤษทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ี

ปฏบิตั ิ

- ประเมนิจากคุณภาพจากรายงาน 

ที่แสดงถงึความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ประเมนิจากการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

สบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือก

ใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น

ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถอืได้ในรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่

เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ใน

หลักสตูรและนอกหลักสตูร ได้แก่ 

โครงการพัฒนาระบบการให้ความรู้

และข้อมูลข่าวสารแก่นิสติ โครงการ 

 

 

- ประเมนิจากผู้ดูแลนิสติฝึกงานใน

หน่วยงาน 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ี

ปฏบิตั ิ

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

ที่แสดงถงึการสบืค้นข้อมูล การ

เลือกใช้ข้อมูล และการรู้จัก

แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

พัฒนาทกัษะภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

และทกัษะไอทแีก่นิสติ 

- ประเมนิจากการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

- ประเมนิจากการเข้าร่วมโครงการ

และร้อยละของนิสติที่ได้รับการ

พัฒนาทกัษะสื่อสาร และทกัษะไอท ี

 

6) ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

6.1 สื่อสารภาษาองักฤษที่ใช้ในธรุกจิ

ดจิิทลั หรือธรุกจิการบริการได้

เทยีบเท่ามาตรฐานสากล 

- ใช้ภาษาองักฤษและ

ภาษาต่างประเทศในการเรียนการ

สอน 

- ฝึกงานกบัองคก์รหรือสถาน

ประกอบการระดบันานาชาตทิี่ต้องใช้

ทกัษะภาษาองักฤษและ

ภาษาต่างประเทศ  

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ี

ปฏบิตั ิ

- ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน 

- ประเมนิจากผู้ดูแลนิสติฝึกงานใน

หน่วยงาน 

 

2. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

1.2 มีจิตสาธารณะ  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

1.4 สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า และจัดการปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรมในการท างานโดยใช้ดุลยพินิจที่

เหมาะสม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา หลักการ ทฤษฎีของ

สาขาวิชา 

2.3 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการ ทฤษฎีไปสู่การปฏบัิติ 

และบูรณาการองค์ความรู้กบัศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้

เป็นฐาน 

3.4 เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และ

สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้

หรือประเดน็ปัญหา 

5.2 สามารถใช้ทกัษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาองักฤษ และ

สื่อสารได้อย่างถูกต้องมีประสทิธิภาพ เหมาะสมกบักาลเทศะ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และ

เลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างมีประสทิธิภาพ 

6. ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสตูร  

6.1 สื่อสารภาษาองักฤษที่ใช้ในธุรกจิดิจิทลั หรือธุรกจิการ

บริการได้เทยีบเทา่มาตรฐานสากล 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้

จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรบัผิดชอบหลกั ○ ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 

ดา้นที่ 1  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความ 

สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที่ 6 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   



 

         


มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 1 
 





 

  



มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 2 
 





 

  



มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ 1 
 





 

  



มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ 2 
 





 

  



มศว131 ลีลาศ       

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล        
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รายวิชา 

ดา้นที่ 1  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความ 

สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที่ 6 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ        

มศว134 โยคะ        

มศว135 ว่ายน า้        

มศว136 แบดมินตัน        

มศว137 เทนนิส        

มศว138 กอล์ฟ        

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก        

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั      

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้     

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและ

สงัคม 






 

 



มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล       

มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 






 

 



มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สงัคม 






 

 



มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ      

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต       

มศว248 พลังงานทางเลือก      

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์     

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต     

มศว253 สนุทรียสนทนา       

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์      

มศว255 ธรรมนูญชีวิต      

มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต       

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา        

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ        

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 



 
     

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือน

สงัคม 






 

   



มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ 



 
   



มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม       

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์      

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง      

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่     

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วย

กระบวนการวิจัย 






 





มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั          
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รายวิชา 

ดา้นที่ 1  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความ 

สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที่ 6 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ        

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด       

มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและ

จริยธรรม 






 

 


มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม      

มศว355 พุทธธรรม       

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวติ       

มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวใน

สงัคม 






 

    


มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา

ชีวิตและสงัคม 






 

  


มศว361 มศว เพ่ือชุมชน      

มศว362 ภมิูปัญญาท้องถิ่น      

มศว363 สมัมาชีพชุมชน     

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม      

2. หมวดวิชาเอก                  
2.1 วิชาเอกบงัคบั                  
ภอน111 อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ                  

ภอน112 ภาษาและอาชีพในองค์กร 

ข้ามชาติ 
                 

ภอน121 ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกและ

ตะวันตก     
                  

ภอน141 จิตวิทยาและการสื่อสารในองค์กร                         

ภอน151 ภาษาเพ่ือการจัดเกบ็ข้อมูลดิจิทลั                      

ภอน231 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
                  

ภอน251 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทาง

ธุรกจิ 
                  

ภอน252 การเขียนเชิงธุรกจิ                   

ภอน261 การเขียนเน้ือหาบนสื่อออนไลน์                   

ภอน342 ภาษากบัภาวะผู้น าองค์กร                     

ภอน353 การสื่อสารธุรกจิในการประชุม                

ภอน354 ภาษาเพ่ือการบริหารทรัพยากร

บุคคลและจริยธรรม 
                  

ภอน355 การแปลเชิงธุรกจิ                   

ภอน456 ภาษาเพ่ือการประกอบการและ

การสร้างธุรกจิใหม่ 
                 

ภอน462 ภาษาเพ่ือนวัตกรรมธุรกจิ                   

2.2 วิชาบงัคบัคณะมนุษยศาสตร ์                  

อกช303 ภาษาองักฤษเพ่ือการ

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3 
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รายวิชา 

ดา้นที่ 1  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความ 

สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที่ 6 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

อกช304 ภาษาองักฤษเพ่ือการ

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4 
               

2.3 วิชาฝึกงาน                  

ภอน481 การฝึกงานในประเทศ                    

ภอน482 การฝึกงานต่างประเทศ                    

ภอน483 สหกจิศึกษา                   

2.4 วิชาเอกเลอืก                  

ภอน257 ภาษาเพ่ือการบริหารองค์กร

นานาชาติ 
                  

ภอน262 ภาษาเพ่ือการจัดการสารสนเทศ

ธุรกจิดิจิทลั 
                  

ภอน271 ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 1                   

ภอน272 ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 2                   

ภอน358 ภาษาเพ่ือการเงิน                   

ภอน359 ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิ

ระหว่างประเทศ  
                  

ภอน363 การเขียนเน้ือหาบนสื่อออนไลน์

เพ่ือธุรกจิ 
                  

ภอน364 ภาษาเพ่ือกฎหมายธุรกจิดิจิทลั                   

ภอน373 ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3                   

ภอน374 การเขียนเน้ือหาบนสื่อออนไลน์

เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
                  

ภอน375 ภาษาเพ่ืองานประชาสมัพันธใ์น

อุตสาหกรรมบริการ 
                  

ภอน376 ภาษาเพ่ือธุรกจิการบิน                   

ภอน465 ภาษาเพ่ือการตลาดออนไลน์และ

การสร้างตราสนิค้า  
                  

ภอน466 ภาษาเพ่ือการออกแบบเวบ็ไซต์                   

ภอน477 ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิไมซ์                   

ภอน478 ภาษาเพ่ือการจัดการโลจิสติกสใ์น

อุตสาหกรรมบริการ 
                  

3. หมวดวิชาโท                  

3.1 กลุ่มภาษาจีน                  

ภอจ211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                                                     

ภอจ212 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2       

ภอจ313 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3       

ภอจ314 ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ       

ภอจ415 ภาษาจีนเพ่ือการบริการ       

ภอจ416 วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย       

3.2 กลุ่มภาษาญีปุ่่น                  

ภอญ221 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1       
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รายวิชา 

ดา้นที่ 1  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความ 

สมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที่ 6 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

ภอญ222 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2       

ภอญ323 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3       

ภอญ324 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกจิ       

ภอญ425 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการบริการ       

ภอญ426 วัฒนธรรมญ่ีปุ่นร่วมสมัย       

3.3 กลุ่มภาษาเยอรมนั                  

ภอย231 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1       

ภอย232 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2        

ภอย333 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3       

ภอย334 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกจิ       

ภอย435 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ       

ภอย436 วัฒนธรรมเยอรมันร่วมสมัย       
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  

2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณารายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) ข้อสอบ และการ

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนน

ข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1.3 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน 

และให้สอดคล้องตามรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียนร่วมกนั 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑติปริญญาตรี ภายในระยะ 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา   

2.2.2 ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติทุกรอบ

ระยะเวลา ตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสตูร 

2.2.3 ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ

หลักสตูร และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสตูร 

2.2.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือน าข้อคิดเหน็ และแนวทางการปรับปรุง

หลักสตูรของผู้สอน ต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าด้านโครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา การจัดการ

เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสติ ตลอดจนการปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และค าปรึกษา 

1.3 จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกจิกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่อาจารย์ใหม่ 

1.4 อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอนการวดัและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธก์ารสอน การจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทนัสมัยและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้และทกัษะด้านการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมกบั

รายวิชา และสาขาที่สอน 

 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

2.2.1 จัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2.2 จัดให้มีระบบและกลไกให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2.3 สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการและกจิกรรมวิชาการด้านต่างๆ เช่น การบรรยาย การ

สมัมนา การนิเทศนิสติฝึกงาน การอบรมเชิงปฏบัิติการ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย บทความวิชาการ ในรูปแบบ

ต่างๆ 

2.2.5 สร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยกบัมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนและใน

ต่างประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ 

2.2.6 พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก  าหนด 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การก ากบัดูแลของ

คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 

1.2 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจ าวิชาต้องจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผล

การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) 

1.3 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไป

ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนของทุกรายวิชาตามผลการประเมิน  

1.4 มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 

1.5 น าผลการประเมินจากนิสติ บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติรวมทั้งผลการประเมินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงหลักสตูร ซ่ึงต้องด าเนินการทุก 5 ปี 

 

2. บณัฑิต 

2.1 ส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑติปริญญาตรี ภายในระยะ 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา   

2.2 ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติทุกรอบระยะเวลา 

ตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสตูร 

2.3 ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลักสตูร 

และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือน าข้อคิดเหน็ และแนวทางการปรับปรุงหลักสตูรของ

ผู้สอน ต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน 

2.5 น าข้อคิดเหน็จากสถานประกอบการที่นิสติไปฝึกงานและจากผู้ใช้บัณฑติมาปรับปรุงหลักสตูร

พิจารณาจัดท าโครงการและกจิกรรมในการพัฒนานิสติ 

2.6 อาจารย์ประจ าหลักสตูรควรศึกษาสภาพเศรษฐกจิ สังคม และตลาดแรงงาน เพ่ือน าข้อมูลมาเป็น

พ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสตูรให้ทนักระแสความเปล่ียนแปลง 

 

3. นสิิต 

3.1 กระบวนการรบันสิิต 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและจ านวนการรับนิสติ

ตามที่ก  าหนดไว้ในแผนการรับเข้าเป็นนิสติ ในหมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ

โครงสร้างหลักสตูร มคอ.2 

3.1.2 หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร ออก

ข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสอบสมัภาษณ์วิชาการ 
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3.1.3 หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาตัดสนิผลการสอบเข้าของผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ 

และส่งเกณฑก์ารคัดเลือกพร้อมรายช่ือไปยังงานรับนิสติใหม่ 

3.1.4 หลักสูตรฯ ประเมินจากสถิติการรายงานตัวของคณะมนุษยศาสตร์ หากพบว่านิสติมา

รายงานตัวน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนที่เปิดรับ หลักสตูรฯ จะเปิดรับจ านวนนิสติเพ่ิม 

 

3.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

3.2.1 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 คณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ประชุมนิสิตช้ันปีที่ 1 

และผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมนิสติก่อนเข้าศึกษา แนะน าสิ่งที่ควรรู้ทั่วไปและจ าเป็นต่อการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

3.2.2 หลักสูตรฯ จัดเตรียมความพร้อมทางการเรียนเป็นภาษาองักฤษให้แก่นิสติช้ันปีที่ 1 เพ่ือให้

นิสติเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสขุและไม่ลาออกกลางคัน ในหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 1) 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ผู้สอน 3) แผนการเรียน 

รายวิชา และ มคอ.3 4) ช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 5) ช่องทางการร้องเรียนปัญหาของนิสติผ่าน

เวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษานานาชาติ 6) ขั้นตอนการฝึกงาน 7) การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหลักสูตรฯ 

และ 8) ระบบการป้องกนัเพ่ือให้นิสติส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสตูรฯ ก าหนด 

 

3.3 การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิต 

3.3.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมคู่มือปฏบัิติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแลและให้

ค าปรึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน

หลักสตูร 

3.3.2 ติดตามผลการเรียนของนิสติทุกภาคการศึกษาจนกว่านิสติจะจบการศึกษาจากหลักสตูร 

3.3.3 แนะแนววิธกีารเรียนรู้ที่รวดเรว็และได้ผลดี การฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ใน

ต่างประเทศ การท าโครงงานอาชีพหรือวิจัย  

3.3.4 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นิสติทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 

3.3.5 มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมนิสติก่อนฝึกงาน และติดตามผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนิสติหลังฝึกงาน 

 

3.4 ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนสิิต 

3.4.1 หากนิสิตมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใดๆ สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอนัดับแรก

เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา  

3.4.2 กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียนของนิสติได้ นิสิตกรอกแบบฟอร์มข้อ

ร้องเรียนยื่นประธานหลักสตูรฯ และประธานหลักสูตรฯ น าเร่ืองดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรฯ เพ่ือพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

3.4.3 ทุกสิ้นปีการศึกษา หลักสตูรฯ ส ารวจความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติเพ่ือ

น ามาปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป 
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4. อาจารย ์

4.1 ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

4.1.1 หลักสูตรฯ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานของหลักสตูร 

4.1.2 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ

ความเช่ียวชาญ และคุณวุฒิตรงตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด รวมถึงมีการพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้หลักสตูรมีความเข้มแขง็ 

 

4.2 ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

4.2.1 หลักสูตรฯ ก าหนดนโยบายและแผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิ

เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

4.2.2 หลักสูตรฯ ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์อย่างชัดเจน 

4.2.3 หลักสูตรฯ มอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของอาจารย์ 

  

4.3 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

4.3.1 หลักสูตรฯ วางแผนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนา

ตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

4.3.2 หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท างานวิจัย ตีพิมพ์และ

เผยแพร่งานวิจัย บทความวิชาการในระดับนานาชาติ โดยสามารถขอทุนสนับสนุนได้จากคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย   

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เปิดรายวิชาตามแผนการเรียนใน มคอ. 2 ซ่ึงมีโครงสร้าง

หลักสตูรที่มีการเรียงล าดับของรายวิชาก่อนหลังอย่างเหมาะสม โดยนิสติเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในช้ันปีที่ 

1 และในช้ันปีที่ 2-4 เรียนรายวิชาที่ มุ่งพัฒนาทักษะที่สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะทางข้ึน และเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานระดับนานาชาติ 

5.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแผนการสอนใน มคอ.3 และ มคอ.4 

ก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกันว่ามีการปรับปรุงเน้ือหาและวิธีสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับ Trend ในสาขา

หรือไม่ และประชุมพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 หลังปิดภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับ

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3  

5.1.3 หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการของนิสิตในการเลือกเรียนวิชาเอกเลือกและหมวดวิชาโท 

และเปิดรายวิชาตอบสนองความต้องการของนิสติ  
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5.1.4 เมื่อหลักสูตรฯได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือจัดโครงการเสริม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เพ่ือให้นิสิตได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือผู้ประกอบการที่มีช่ือเสียง

มาบรรยายในรายวิชา 

5.1.5 หลักสูตรฯ มีนโยบายและสนับสนุนให้นิสิตฝึกงานในต่างประเทศ เพ่ือนิสิตจะได้ทั้งทกัษะ

วิชาชีพและทกัษะด้านภาษา  

5.1.6 หลักสูตรฯ มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในประเทศ

เจ้าของภาษา เพ่ิมจากรายวิชาที่ก  าหนดใน มคอ. 2  

5.1.7 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ น าผลการด าเนินการของ มคอ. 5-7 ผลการนิเทศการ

ฝึกงาน การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาเน้ือหารายวิชาให้ทนัสมัย สอดคล้อง

กบั trend ของสาขาในการปรับปรุงหลักสตูรรอบถัดไป 

 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

5.2.1 การก าหนดผูส้อน 

5.2.1.1 หลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 

ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน รวมทั้งค านึงถึงภาระงานของอาจารย์  

5.2.1.2 หลักสูตรฯ พิจารณาถึงความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันปี นิสิตไม่ควร

เรียนซ า้กบัอาจารย์คนเดิมเกนิ 3 รายวิชา 

5.2.1.3 หลักสูตรฯ ก าหนดให้รายวิชาบรรยายที่มีนิสิตจ านวน 70 คนขึ้ นไป สามารถมี

นิสติช่วยสอน (TA) ได้  

5.2.1.4 เมื่อเสรจ็สิ้นภาคเรียนนิสติประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 

5.2.1.5 หลักสตูรฯ พิจารณาผลการประเมินผู้สอนและข้อเสนอแนะจากนิสติเพ่ือน าไป

ปรับปรุงการสอนต่อไป 

 

5.2.2 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4)  

5.2.2.1 หลักสตูรฯ มีระบบก ากบัการจัดท า มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนหน่ึงเดือนในทุก

รายวิชาตามที่ก  าหนดไว้ในแผนการเรียนของทุกปีการศึกษา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  

5.2.2.2 หลักสตูรฯ พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้มีความสอดคล้อง

ตามความรับผิดชอบหลักของแต่ละรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ. 2  

5.2.2.3 หลักสตูรฯ ก ากบัให้เน้ือหามีความทนัสมัย ติดตามให้รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนมี

การวัดและประเมินผลสอดคล้องกบัแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3) ตรวจสอบกจิกรรมการจัดการเรียนรู้และ

วิธกีารวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกบักลยุทธก์ารสอนและเน้ือหาในรายวิชา โดยทุกรายวิชาควรมีวิธี

สอนและกจิกรรมที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้ (learning style) แตกต่างกนั 

5.2.2.4 หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนอธบิาย มคอ.3 ให้นิสติรับทราบเน้ือหา 

กจิกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผล ในสปัดาห์แรกของภาคเรียน 

5.2.2.5 หลักสตูรฯ ประชุมทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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5.2.3 การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีทีม่ีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการ

วิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

5.2.3.1 ก่อนเปิดภาคเรียน หลักสตูรฯ วางแผนพิจารณาคัดเลือกรายวิชาที่สามารถน ามา

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในกรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตรฯ ต้องส ารวจความต้องการของชุมชน 

ก่อนการลงให้บริการในพ้ืนที่ 

5.2.3.2 หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการการวิจัยกับเน้ือหารายวิชาเพ่ือ

พัฒนาความรู้และทกัษะทางปัญญาของนิสติ  

5.2.3.3 หลักสตูรฯ ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาในปี

ถัดไป 

 

5.3 การประเมินผูเ้รียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.3.1.1 หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงนิสติเร่ือง วิธกีารวัดผล เกณฑก์าร

ประเมิน และสดัส่วนคะแนน ในสปัดาห์แรกของภาคเรียน  

5.3.1.2 หลักสตูรฯ พิจารณาค่าน า้หนักของคะแนนให้มีความสอดคล้องกบัความ

รับผิดชอบหลักของรายวิชาที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 

5.3.1.3 หลักสตูรฯ ตรวจสอบ มคอ.3 เพ่ือให้ให้การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกบั

ธรรมชาติของแต่ละวิชามีเคร่ืองมือประเมินที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง 

5.3.1.4 หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนประเมินนิสติด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ระบุเกณฑก์ารให้คะแนนตามนโยบายของคณะ 

5.3.1.5 หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนร่วมกนัหลายกลุ่มประชุมและออกข้อสอบ

ร่วมกนั ใช้ข้อสอบเดียวกนั มีเกณฑก์ารให้คะแนนเหมือนกนั และตัดเกรดร่วมกนั   

5.3.1.6 หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนเกบ็ และคะแนนสอบกลางภาค 

ให้นิสติทราบ และอธบิายแนวทางการตอบข้อสอบ 

 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

5.3.2.1 หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณาผลการเรียนรู้และการกระจายเกรดของระดับคะแนน 

หากพบว่ามีการกระจายที่ผิดปกติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาขอให้ผู้สอนช้ีแจง 

และอาจเสนอให้ปรับเปล่ียนตามมติที่ประชุม ก่อนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

5.3.2.2 อาจารย์ผู้สอนกดส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์แบบรายงานผลการเรียน 

(ทบ.11) และลงนาม  

5.3.2.3 อาจารย์ผู้สอนน าส่งแบบรายงานผลการเรียน (ทบ.11) ให้ประธานหลักสตูร 

และคณบดีลงนาม 
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5.3.3 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 

5.3.3.1 หลักสตูรฯ มีระบบก ากบัการจัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาตามที่ก  าหนดไว้ใน

แผนการเรียนของทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภายในหน่ึงเดือนหลังสอบปลายภาค 

5.3.3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดท าและส่ง มคอ. 5 ออนไลน์  

5.3.3.3 หลักสูตรฯ สังเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนระบุไว้

ใน มคอ. 5 มาสรุปและจัดท ารายงานผลภาพรวมของการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่ง

ออนไลน์   

5.3.3.4 หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ น าผลจากการสรุปภาพรวมของการด าเนินการ

ของหลักสูตร เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาในปี

การศึกษาถัดไป 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

6.1 คณะฯ ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินการด้านการให้บริการสิ่งสนับสนุนต่างๆ  

6.2 คณะฯ ด าเนินการตามแผนในรูปแบบกจิกรรมและภาระหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการ

สอนของคณะฯ 

6.3 คณะฯ ประเมินประสทิธภิาพของกจิกรรมที่ด าเนินการโดยการประเมินความพึงพอใจของ

นิสติต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯ จัดให้ซ่ึงการประเมินน้ีถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินแผน 

6.4 คณะฯ ด าเนินปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ซ่ึงได้จากการประเมินความพึงพอใจฯ  

 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที1่ 

2562 

ปีที ่2 

2563 

ปีที ่3 

2564 

ปีที ่4 

2565 

ปีที ่5 

2566 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสีว่น

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสตูร 

     

(2)  มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3)  มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที1่ 

2562 

ปีที ่2 

2563 

ปีที ่3 

2564 

ปีที ่4 

2565 

ปีที ่5 

2566 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6)  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารยใ์หม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9)  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

(11)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - -   

(12)  ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือพิจารณารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปก าหนดกล

ยุทธก์ารสอนในแต่ละรายวิชา 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบย่อย การสอบกลางภาค การสังเกต

พฤติกรรม การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนการน าเสนอในช้ันเรียน การอภิปราย การท างานกลุ่ม แบบฝึกหัด 

โครงงาน รวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆที่นิสิตได้รับมอบหมายผลที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลบ่งบอก

ความมีประสทิธผิลของการสอนของอาจารย์และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธก์ารสอน  

1.1.3 หลงัการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบปลายภาค และการท ารายงานเด่ียว/

กลุ่มและน าผลที่ได้จากการประเมิน มาปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการเรียนรู้ของนิสติ 

 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ

สอนผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นการประเมินในด้านกลวิธกีารสอนการตรงต่อเวลาการช้ีแจงเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของรายวิชาเกณฑก์ารวัดและประเมินผลและการใช้สื่อการสอน 

1.2.2 สังเกตการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการใช้กลยุทธก์ารสอนตามที่ได้วางแผนไว้ 

1.2.3 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสตูร โดยคณะกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานการประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติก่อนจบการศึกษา 

2.3 ประเมินความความคิดเหน็ต่อหลักสตูรของนิสติและบัณฑติ 

2.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

(ในหมวดที่ 7 ข้อ 7) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรจากอาจารย์ นิสติ บัณฑติ และ

ผู้ใช้บัณฑติในภาพรวม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัการเรียนการสอน หลักสตูรและทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสตูรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและ

หลักสตูรต่อไป เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ข รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ค รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
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ภาคผนวก ก  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

ผูท้รงคุณวุฒิคนที ่1  อาจารย ์ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารยประจ าคณะสงัคมศาสตร ์  

ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

1. โครงสร้างหลักสตูร  

ควรตรวจสอบความถูกต้องของ

ชั่วโมงการฝึกงานและหน่วยกติให้

สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูรระดบัปริญญาตร ี

หลักสตูรฯ ได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของชั่วโมงการฝึกงานและ

หน่วยกติให้สอดคล้องกบัเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี

เรียบร้อยแล้ว 

- 

2. ความเหมาะสมและความชัดเจน

ของรายละเอยีดเนื้อหาวิชา   

ควรปรับแก้ชื่อรายวิชาตาม

ข้อเสนอแนะ 

หลักสตูรฯ ได้ปรับแก้ชื่อรายวิชาตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

- 

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

หลักสตูรฯ ควรค านึงถึงการเตรียมการเพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องภายนอกที่จะต้องส่งนิสิตเข้าฝึกงานในอนาคต เพ่ือให้แน่ใจว่าสถานฝึกงานของนิสติจะมี

มาตรฐานที่ดีเพียงพอและเป็นที่ยอมรับในระดับทั่วไปได้ 

หลักสตูรฯ อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างเครือข่ายกบั Diethelm Travel, Kuoni International, Asia 

Voyage France, Centara Group, Amari Group, Accor Group และ Let’s Sea Hua Hin 
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ผูท้รงคุณวุฒิคนที ่2  นางสาวอภิรดี บุณยเลขา  ตวัแทนมหาวิทยาลยัแคนเบอรร่์าในประเทศไทย 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

1. ความเหมาะสมและความชัดเจน

ของรายละเอยีดเนื้อหาวิชา   

ควรเพ่ิมรายวชิาเกี่ยวกบัการเป็น

ผู้ประกอบการและการสร้างธรุกจิ

ใหม่ รวมถงึวิชาที่จ าเป็นในการ

บริการและการท่องเที่ยวระดบัมห

ภาค 

หลักสตูรฯ ปรับเพ่ิม 2 รายวิชา คอื 

1) ภาษาเพ่ือการประกอบการและ

การสร้างธรุกจิใหม่ (Language for 

Entrepreneurship and Startup 

Business)  2) ภาษาเพ่ือการจัดการ

ธรุกจิไมซ์ (Language for MICE 

Management) 

- 

2. หลักสตูรฯ ควรพัฒนาความเป็น

นานาชาตเิพ่ิมขึ้น โดยการขยาย

ตลาดนักศึกษาต่างประเทศ 

หลักสตูรฯ ปรับกลยุทธใ์นการเพ่ิม

นักศึกษาต่างประเทศที่อยู่ในประเทศ

ไทย โดยวางแผนประชาสมัพันธแ์ก่

บุคคลทั่วไปผ่านเวบ็ไซตแ์ละดจิติอล

มเีดยี และประชาสมัพันธไ์ปยัง

สถาบนัการศึกษาเป้าหมายอื่นๆ 

(เช่น โรงเรียนมธัยมนานาชาต)ิ ส่วน

นักศึกษาที่อาศัยในต่างประเทศ รอง

คณบดฝ่ีายวิชาการและวเิทศสมัพันธ์

ได้เดนิทางไปประชาสมัพันธแ์ละ

ตดิต่อลงนามความร่วมมอืกบั

โรงเรียนในต่างประเทศ 

- 

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

หลักสตูรนี้ จะสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแก่นิสติ อกีทั้งสามารถผลิตทรัพยากรบุคคล

อนัมีคุณค่า มีคุณสมบัติและเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ 
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Self-Assessment Report: SAR (AUNQA) 

of the Language for Careers International Program 

Academic Year 2017 
 

Introduction 

Executive Summary 

The Bachelor of Arts in Language for Careers International Program (BALCIP) at 

Srinakharinwirot University (SWU) is a four-year program designed to prepare workforce for 

global business setting. The international program is developed from the Language for Careers 

Thai program which had been offered for the past 20 years and was close in 2017. It was 

approved by the Office of the Higher Education Commission on November 10th, 2014. The 

program admitted the first batch of students in August 2015 with 80 students enrolled in the 

program. There are currently 3 student cohorts at the time of writing this SAR. We offer 3 

major tracks: Business, Hospitality and Mass Communication. But the revised curriculum 2018 

will contain 2 major tracks: Digital Business and Hospitality. The students also take 18 credits 

of a third language of their choice. At present, we offer Chinese, Japanese and German to be 

chosen for minor courses.  

Since ASEAN Economic Community (AEC) became official in 2015, there is an urgent need 

for workforce who can communicate in English which is the official language of AEC. 

Previously, the university offered only one international program: Bachelor of Arts Program in 

Sustainable Tourism Management. After the emergence of AEC, the university responds to 

this social and economic change by offering 5 more international programs in which English 

is used as the medium of teaching: Bachelor degrees in Economics, Language for Careers, 

Language for Communication, Concert and Multimedia Engineering and Petroleum and 

Natural Gas Engineering. BALCIP is the university’s response to the globalization as well as 

an option for the students who desire to be immersed in an environment where English is used 

as a medium of teaching and to learn a third language. Our graduates will be prepared and 

equipped with English, a third language and necessary skills and knowledge to enter the 

workforce at an international level.  The objective of BALCIP as defined in the 2014 

curriculum is to foster graduates who are able to: 

1. communicate in English at an international level; 

2. communicate in English and a third language in their career of choice;  

3. show integrity in their profession and towards the society; and 

4. apply critical thinking and wisdom in their future career. 

The first generation of our students will graduate in 2019. 

Organization of the self-assessment  

This self-assessment consists of this introduction, the content and organization of our program 

and how it satisfies the AUN-QA requirements, how our program’s quality produces graduates 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562/หลักสตูรนานาชาติ)                             หน้า 78 

 

to international standard, the high level of support provided to students and our strengths, 

limitations and improvements. Detailed appendices of supporting information have been 

provided. 

Overview of University, Faculty, Department 

Srinakharinwirot University was developed from two institutions: The Advanced Teacher 

Training School, founded in 1949 and the College of Education, founded in 1953. In 1973, 

Professor Dr. Sudjai Laosuntorn was the President of the College of Education. Prior to 

October 14, 1973, the university staff, students and civil servants lobbied the Thai government 

to raise the status of the College of Education to university level and transferred it from the 

administration of the Ministry of Education to that of the Bureau of University Affairs. Despite 

the constraints of the then military government, the college made its structure, administration, 

and limited learning and teaching more flexible and became a university with diverse 

professions. On June 29, 1974, Srinakharinwirot University, ‘the university of progress and 

urbanity was named with Professor Dr. Sudjai Lao-suntorn as President from 1969 to 1978.  

At the University Council meeting 11/2559 on September 14, 2016, it was decided that the 

quality assurance of the university be changed to Education Criteria for Performance 

Excellence (EdPEx). The university aims to use the EdPEx criteria for quality assurance at 

the university level and Outcome Based Education (OBE) at the program level by year 2019. 

In academic year 2017, the university offers a total of 161 programs of which 82 are undergrad 

and 79 are graduate programs. There are 20,463 undergraduate students and 3,170 graduate 

students. In 2017, there are 4,935 graduates of which 72.20 per cent are employed within one 

year. Each program is administered by 19 faculties. There are 2 institutes that also support 

learning activities. The university contains 1,935 teaching staff and 4,176 supporting staff. 

Srinakharinwirot University  

Philosophy 

 Education is growth. 

Vision 

Srinakharinwirot University is a leading institution for learning and research based on 

education, virtue and social service aiming to create innovation to the world. 

Missions 

1) To generate and develop individuals with high quality and integrity through learning 

processes and learning society  

2) To create high quality research and innovation that are sustainably useful for the society 

both at national and international levels 

3) To provide academic service of high quality, awareness and social responsibility 

4) To study, analyze and preserve art and culture  

5) To develop an administrative system of high quality and good governance 
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Faculty of Humanities 

Vision 

 Our graduates are recognized for their English, professional and academic abilities by 

the employers. 

Missions 

1) To generate graduates who are recognized for their academic and professional abilities 

by the employers. 

2) To create high quality research useful for the society both at national and international 

levels 

3) To provide social service that meets the community and society’s needs 

4) To continue and preserve art and culture 

5) To develop an administrative system of high quality and good governance 

BALCIP is under the Center of International Studies (CIS), Faculty of Humanities (HU). The 

organization structure of the program is presented in Figure 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. BALCIP’s organization structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dean of HU, SWU 

Director of CIS 

Chair of BALCIP 

Academic staff of BALCIP 
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AUN-QA Criterion 1: Expected Learning Outcomes 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university. 

The program committee met several times to discuss the program’s expected learning 

outcomes. Taking into consideration our stakeholders’ needs, employment requirements in the 

20th century and the university’s and faculty’s vision and missions, the program committee has 

concluded with the following 4 expected learning outcomes that our graduates should 

demonstrate after spending 4 years of education with us. 

No. Expected Learning Outcomes (ELOs) 

1 
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและท่ีท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

Communicate in daily life and at work 

effectively. 

2 มีความรู้และทกัษะทางธุรกิจและงานบริการ Acquire knowledge and skills in business 

and hospitality. 

3 มีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ Acquire IT skills. 

4 เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสงัคมโลก Become a good citizen of the country and 

the world. 

Table 1. Program’s ELOs  

We are currently using the 2014 curriculum which contains the 4 objectives stated in the 

introduction. However, the curriculum that will be revised in 2018 will include the expected 

learning outcomes in Table 1. The original and revised curricular are compared in terms of 

philosophy and expected learning outcomes in Table 2.  

Item 2014 original curriculum 2018 revised curriculum 

 

Program’s 

philosophy 

 

“Excellence in language and career 

as a foundation of life 

development” 

 

“World-class competence in 

languages, careers and 

integrity” 

 

 

 

 

Program’s ELOs 

 

1. Communicate in English at an 

international level. 

2. Communicate in English and a 

third language in their career of 

choice.  

3. Show integrity in their 

profession and towards the 

society. 

 

1. Communicate in daily life 

and at work effectively. 

2. Acquire knowledge and 

skills in business and 

hospitality. 

3. Acquire IT skills. 

4. Become a good citizen of 

the country and the world.  
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Item 2014 original curriculum 2018 revised curriculum 

4. Apply critical thinking and 

wisdom in their future career. 

Table 2. Comparison of the original curriculum and revised curriculum 

The program committee makes sure that the expected learning outcomes of the revised 

curriculum are aligned with the vision and mission of the university and the Faculty of 

Humanities. The ELOs are mapped to the missions of the university as shown in Table 3. 

University’s missions Program’s ELOs 

 

1) to generate and develop high quality 

individuals with integrity through learning 

processes and learning society 

 

ELO.2 Acquire knowledge and skills in 

business and hospitality 

 

 

2) to create high quality research and 

innovation that are sustainable at a national 

and international level 

 

ELO.3 Acquire IT skills 

 

3) to provide academic service of high 

quality and social responsibility 

 

ELO.4 Become a good citizen of the 

country and the world 

 

4) to study, analyze and preserve art and 

culture 

 

ELO.1 Communicate in daily life and at 

work effectively 

 

5) to develop an administrative system of 

high quality and good governance 

 

ELO.2 Acquire knowledge and skills in 

business and hospitality 

Table 3. Program’s ELOs aligned with University’s missions 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic learning 

outcomes. 

The ELOs consist of specific and generic outcomes. The specific outcomes include knowledge, 

skills, and experiences in English, a third language, business and hospitality. The general 

outcomes focus on general skills in management, communication, problem-solving, critical 

thinking, teamwork, and leadership. 
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ELOs Specific ELOs Generic ELOs 

Communicate in daily life and at work 

effectively. 
x x 

Acquire knowledge and skills in business 

and hospitality. 
x  

Acquire IT skills. x x 

Become a good citizen of the country and the 

world. 
 x 

Table 4. Description of classification of ELOs 

In the table below, we explain in details the specific and generic outcomes. ELO 1 and ELO 3 

contain both generic and specific skills. ELO 2 represents knowledge and specific skill while 

ELO 4 represents the expected attitude of our graduates and therefore is to be classified as a 

generic outcome in Table 4. 

No. Expected Learning Outcomes Knowledge 

Skill 

Attitude 

Generic Skill Specific Skill 

1 

สือ่สารในชวีติประจ าวนัและทีท่ างานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

Communicate in daily life and at 

work effectively. 

- 

GS1 สือ่สาร

ภาษาองักฤษใน

ชวีติประจ าวนัและ

ทีท่ างานไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 

 

SS1 ออกเสยีง

ภาษาองักฤษได ้

ใกลเ้คยีงกบั

เจา้ของภาษา 

SS2 สือ่สาร

ภาษาทีส่ามใน

ชวีติประจ าวนั

และทีท่ างานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

- 

2 

มคีวามรูแ้ละทกัษะทางธรุกจิและงานบรกิาร 

Acquire knowledge and skills in 

business and hospitality. 

K1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

หลกัการบรหิารธรุกจิและ

งานบรกิาร 

- 

SS1 มทีกัษะการ

แปลและการ

ตคีวามเชงิธรุกจิ 

SS2 ออกแบบ

แผนธรุกจิตาม

สาขาทีเ่ลอืกได ้

SS3 เป็นผูน้ า

กจิกรรม จัด

นทิรรศการ และ

จัดงานประชมุได ้

- 

3 

มทีกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Acquire IT skills. 
- 

GS1 ใช ้

เทคโนโลยใีนการ

น าเสนอ สบืคน้

ขอ้มลู และ

ประชาสมัพนัธ ์

 

 

SS1 สรา้งสรรค์

เนือ้หาไดเ้หมาะ

กบักลุม่เป้า 

หมาย 

SS2 จัดการ

ขอ้มลูขนาดใหญ่

ใหเ้ป็นระบบได ้

- 
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4 

เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาตแิละสงัคมโลก 

Become a good citizen of the 

country and the world. 

- - - 

A1 มคีณุธรรม

จรยิธรรม 

A2 มจีติอาสา 

A3 เขา้ใจวฒันธรรม

ทีห่ลากหลาย 

A4 ท างานรว่มกบั

ผูอ้ ืน่และปรับตวัได ้

Table 5. ELOs grouped by knowledge, skills and attitudes 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders. 

In the revised curriculum 2018, we will use AUN-QA criteria which focus on expected learning 

outcomes of the graduates. We regularly conduct surveys to assess students’ and employers’ 

needs and satisfaction. Although we have not had any graduates from the international 

program, we did surveys on the graduates of the Language for Careers Thai program. The 

committee also conducts an internship visit every year and asks the employers whether they 

have any recommendations or suggestions. The majority of the alumni of the Thai LC program 

are working in the government, business and hospitality sectors (see Appendix 1). We also 

look at the job descriptions of the positions where most of our graduates will apply for. We 

find that IT is an essential skill required in the 21st century. Therefore, the new curriculum will 

offer two major tracks: digital business and hospitality.  

The program committee takes into consideration the need assessment of the stakeholders.  Our 

stakeholders are 1) prospective students 2) current students 3) alumni 4) employers 5) academic 

staff and 6) Faculty’s executives. For prospect students, we communicate with them via 

Facebook Page (see Appendix 2) and also at Open House (see Appendix 3). We also meet them 

at the oral entrance exam where the interview committee asks questions about their needs and 

expectations of the program.  

For current students, we receive feedback all the time via Facebook, personal communication 

and in the course evaluation. We also had focus group discussion with student representatives 

to allow them a chance to voice their opinions and concerns.  

For alumni and employers, we sent out a survey to assess their satisfaction of the Thai program 

to improve the new program. Although the courses are different between the Thai program and 

the international program, we take into consideration their feedback since they are the ones in 

the job market. They reflect the trend of employment for our future graduates. We also 

interview the employers at the internship visits. 

For academic staff and Faculty’s executives, we have regular meetings to discuss the 

development of the program. The table below shows the result of communication with each 

stakeholder and how they reflect in each ELO. 
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Stakeholders Data collection Results ELOs 

 

Prospect students 

Survey / 

Interview 

(Appendix 3) 

(Appendix 4) 

Prospect students showed interest in 

learning English as a second language 

and Chinese, Japanese or German as a 

third language. 

 

ELO1 

 

Current students 

 

Personal 

communication / 

Course evaluation 

(Appendix 5) 

1. Students choose Business and 

Hospitality much more than Mass 

communication. 

2. Students want to learn writings and 

grammar to improve their English. 

 

ELO1 

ELO2 

 

 

Alumni 

 

Survey / 

Interview 

Alumni had two periods of short 

internship (in 2nd and 3rd year). They 

wish to only have one period of 

internship with longer duration 

instead. 

 

 

ELO2 

 

 

Employers 

 

Survey / 

Interview 

(Appendix 6) 

Employers would like for our 

graduates to have specific knowledge 

in the field of employment and IT 

skills. 

 

ELO2 

ELO3 

 

Academic staff 

 

Meetings 

Our staff would like for our students 

to visit actual workplace as part of the 

course requirement. 

 

ELO2 

 

Faculty executives 

 

Meetings 

The executives would like our 

students to do more volunteer work 

and have social responsibility. 

 

ELO4 

Table 6. Stakeholder’s input 
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AUN-QA Criterion 2: Program Specification 

Program specification was formulated by the program committee to identify the program study 

of BALCIP, based on the vision and mission of the university and expected competency. This 

specification is set as a foundation in designing a curriculum mapping. 

2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date. 

The current curriculum which was approved in B.E. 2557 (A.D. 2014) will be revised in B.E. 

2561 (A.D. 2018). Changes to be made are shown in Table 7. 

Changes 2014 Curriculum 2018 Curriculum 

1. Learning outcomes based on TQFs based on stakeholders 

2. Number of credits 126 132 

3. Major tracks Business, Hospitality  

and Mass Communication 

Digital Business / 

Hospitality 

4. Compulsory and 

elective courses 

16 compulsory courses and 8 

elective courses 

17 compulsory courses and 8 

elective courses 

5. Course title  English for Commerce 

 English for Management 

 English for Marketing 

 Language for Commerce 

 Language for Management 

 Language for Marketing 

Table 7. Comparison between 2014 and 2018 curriculum 

 

Reasons for changes are detailed below. 

1. Number of credits 

Two compulsory courses (6 credits) are added: ELC301 English for Career Preparation 1 to be 

taken in Year 3, semester 2 and ELC402 English for Career Preparation 2 to be taken in Year 

4, semester 1. This reflects the alumni and employer’s needs for the program to provide a course 

that prepares graduates for English in business settings and for an English aptitude test such as 

TOEIC. 

2. Major tracks 

According to major selection survey (Appendix 5), business and hospitality are the main 

choices among the current students. In addition, the majority of the graduates work in the area 

of business and hospitality (Appendix 1). The Dean of Faculty of Humanities announced in the 

faculty meeting that IT should become the main focus of our program to keep up with the 

change in technology. Therefore, the new major tracks offered will be digital business and 

hospitality to reflect the stakeholders’ needs. 
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3. Compulsory and elective courses 

The compulsory courses will be modified. For example, Western Culture and Languages is a 

separated course from Eastern Culture. But in the new curriculum, the two courses are merged 

into one as the “Eastern and Western Culture and Languages”. Some courses are deleted such 

as Seminar in Language for Career and Introduction to Language and Linguistics. This is 

because the students put in the course evaluation that the content is not related to their career 

choice. The new curriculum contains more writing courses and career-based content courses 

such as English for Human Resources, English for Entrepreneurship and English for Business 

Innovation to meet the program’s ELOs and stakeholders’ needs. 

4. Course Title 

The university’s board of academic affairs suggested that the title of the courses “English 

for…” should be changed to “Language for …” to cover wider content that includes English 

and a third language. 

The current program specification along with the study plan of each major track can be viewed 

and downloaded on the website http://cis.hu.swu.ac.th. The revised curriculum will be used for 

the new students entering the program in 2019. See Appendix 22 for more details. 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 

To bring education to an international standard, the Faculty’s executives signed an MOU with 

University of Canberra, Australia in 2016 to benchmark and compare BALCIP with the 

Bachelor Program in International Business. The executives met with University of Canberra’s 

faculty and discussed a one-year exchange program. The two programs were compared and the 

equivalent courses were summarized in Table 8. 

BALCIP 

Srinakharinwirot University 

BBA in International Business 

University of Canberra, Australia 

Major compulsory 

1. ELC363 Language for Public Relations 1. 9363.2 Principles of Public Relations 

2. ELC272 Business Ethics 2. 6397 Business Ethics 

3. ELC273 Language for Strategic Mgmt 3. 7371 Strategic Management 

4. ELC374 Language for Marketing 4. 6357 Introduction to Marketing 

5. ELC375 Language Use for Internet Mktg 5. 6379 Internet Marketing 

6. ELC377 International Business 6. 6356 Introduction to International Business 

7. ELC484 Research Methodology in Mktg 7. 6372 Marketing Research Methods 

http://cis.hu.swu.ac.th/
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8. ELC486 Independent Study 8. 6866 Services Marketing 

Major electives (Hospitality Track) 

9. ELC252 Language for Tourism Mgmt 9. 6588.6 Introduction to Tourism 

10. ELC253 Language for Event Organization 

and Tourism 

10. 9470.2 Introduction to Events and Tourism 

11. ELC354 Language for Strategic Tourism 

Management 

11. 7014.6 Strategic Tourism Management 

12. ELC355 Language and Communication in 

Tourism 

12. 8731.2 Tourism and Communication 

13. ELC356 Language for Hospitality Mgmt 13. 9184.1 Principles of Hospitality Mgmt 

14. ELC485 Research Methodology in Service 

Industry 

14. 8054.3 Service Industry Research 

15. ELC486 Independent Study 15. 7144.6 Service Industry Project Scheme 

Table 8. Benchmarking between BALCIP and University of Canberra 

The students who want to study at University of Canberra are encouraged to do so. As a result, 

the credits will be transferred towards the completion of the program.  

The information in the program specification includes awarding institution, name of the final 

award, program title, Expected Learning Outcomes of the program, admission criteria, relevant 

subject benchmark statements, program structure and requirements and date on which the 

program specification is revised. 

The information to be included in the course specification is course title, course requirements 

such as pre-requisite, credits, expected learning outcomes of the course in terms of knowledge, 

skills and attitudes, teaching and assessment methods to enable outcomes to be achieved and 

demonstrated, course description and outline or syllabus, details of student assessment and date 

on which the course specification was written. 

2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the 

stakeholders. 

To help stakeholders understand more about the program and especially to provide students 

with the direction of major choices and learning process, the committee has introduced the 

necessary information such as the target of specific training, professional skills, general 

information of courses, the opportunities for future career and further study at graduate levels, 

grants and scholarships on the website of Center of International Studies (CIS) 

http://cis.hu.swu.ac.th.  
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The program specification is published on CIS website. Prospect students can have access and 

download it at http://cis.hu.swu.ac.th. Moreover, the program has a Facebook Fan page as a 

medium of communication with prospect, current students and alumni. The university also 

organizes an Open House for future students to learn about the programs offered at the 

university. Current students obtain information from the university’s, the program’s websites 

as well as from the student handbook. Table 9 summarizes how the program is communicated 

and made available to the stakeholders. 

 

Stakeholders Methods of Communication Data available 

Prospect students Open House, Road show, brochure 

CIS website, SWU website  

Facebook Fan page 

Program 

specifications, news, 

photos 

Current students Orientation Day 

CIS website, Faculty’s website,  

Facebook group, Line group 

Study plan, news, 

events notification, 

photos 

Alumni CIS website, Faculty’s website,  

Facebook group, Line group 

News, events 

notification, photos 

Employers 

 

CIS website, SWU website  

Facebook Fan page,  

Internship visits 

News, events 

notification, photos 

Table 9. Methods of communication with stakeholders and types of data 

 

The responsible persons for updating and communicating via each method of communication 

are presented in Table 10. 

 

PR methods Responsible person(s) 

CIS website Program administrator: K.Nooch  

Facebook groups Course instructors 

Facebook Fan page / 

Open House 

2nd year students  

 

Line group / 

Orientation Day 

Advisor of each year 

Year 1: Lect. Attasith Boonsawasd 

Year 2: Lect. Munchuree Kaosayapandhu 

Year 3: Lect. Nattaya Piriyawiboon 

Year 4: Lect. Narinthorn Behr 

Table 10. Responsible person(s) for each PR method 
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AUN-QA Criterion 3: Program structure and content 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 

outcomes. 

The curriculum is designed and sequenced based on ELOs and Bloom’s taxonomy of 

education. In year 1 and 2, their level of achievement equals to the bottom three stages of the 

pyramid and in year 3 and 4, they achieve the top 3 stages of the pyramid.  

 

Figure 2. Bloom’s Taxonomy 

There is a proper balance between specific and general courses. Table 11 shows the total 

number of credits in general and specific subjects.  

Subjects Credits 

1. General Education 30 

2. Major Courses 78 

   2.1 Compulsory 51 

   2.2 Practicum 3 

   2.3 Elective 24 

3. Minor Courses 18 

4. Electives 6 

Total 132 

Table 11. Total credits in 2018 curriculum 

Year 1-2 

Year 3-4 
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In the revised program specification, the expected learning outcomes of the courses will be 

described in terms of knowledge, skills and competence as well as teaching and learning 

methods and assessment. For example, 

Courses Expected Learning Outcomes Teaching and 

learning methods 

Assessment 

Knowledge Skills Attitude 

ELC121  

Eastern and 

Western Cultures 

and Languages 

 

ELO1 

 

- 

 

ELO4 

Lecture, group 

project, active 

learning 

tests, exams, project 

report, presentation, 

participation 

ELC112 

Language and 

Careers in 

Multinational 

Organizations 

 

ELO1 

 

 

ELO1 

 

ELO4 

Lecture, case study, 

group project, 

problem-based 

learning, project-

based learning 

tests, exams, project 

report, presentation, 

participation 

ELC 363 

Language for 

Public Relations 

 

ELO1 

ELO2 

 

ELO1 

ELO2 

 

 

ELO4 

Lecture, case study, 

group project, 

problem-based 

learning, project-

based learning 

tests, exams, project 

report, presentation, 

participation 

Table 12. Course alignment with ELOs 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear. 

Each course is designed to achieve the program’s ELOs to ensure that the graduates are able to 

apply the learning outcomes in their professional life. Table 13 below shows the contribution 

made by each course to achieve the ELOs based on 2014 curriculum for Business major track. 

Program’s ELOs: 

1) Communicate in daily life and at work effectively. 

2) Acquire knowledge and skills in business and hospitality. 

3) Acquire IT skills. 

4) Become a good citizen of the country and the world.  

• means ‘completely related to ELO’ 

◌ means ‘partially related to ELO’ 
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Table 13. ELO mapping 

 

The revised curriculum in 2019 will have the following ELO mapping: 

 

Items 

 

Credits 

ELOs 

1 2 3 4 

Core courses 

ELC111 Careers and Language for Careers 3 • ◌ ◌ ◌ 

ELC121 Eastern Culture and Languages  3 •  ◌ ◌ 

ELC122 Western Culture and Languages 3 •  ◌ ◌ 

ELC123 Personality and Business Manner 3 ◌ • ◌ ◌ 

ELC212 Language and Careers in Multinational Companies 3 • ◌ ◌ ◌ 

ELC231 Introduction to Language and Linguistics 3 •  ◌ ◌ 

ELC232 English Phonetics  3 •  ◌ ◌ 

ELC233 Language and Cross-cultural communication 3 •  ◌ ◌ 

ELC234 English for Organization Communication 3 • • ◌ ◌ 

ELC241 Social Psychology in Organization 3  • ◌ ◌ 

ELC335 Principles of Translation 3  • ◌ ◌ 

ELC336 Creative Writing  3  • ◌ ◌ 

ELC342 Leadership and Effective Group 3  • ◌ ◌ 

ELC375 Public Speaking 3  • ◌ ◌ 

ELC493 Seminar in Language for Careers 3  • ◌ ◌ 

ELC391 Practicum 3 • • • • 
Elective courses (Business Track) 

ELC272 Business Report Writing 3 • • ◌ ◌ 

ELC237 Business Reading 3 • • ◌ ◌ 

ELC371 English for Commerce 3 • • ◌ ◌ 

ELC372 English for Marketing 3 • • ◌ ◌ 

ELC373 English for Business Conference 3 • • ◌ ◌ 

ELC374 Business Interpretation 3 • • ◌ ◌ 

ELC473 English for Retail Management 3 • • ◌ ◌ 

ELC494 Research Methods 3  • ◌ ◌ 

Minor courses (third language) 

CH/JP/GE 1 3 •  ◌ ◌ 

CH/JP/GE 2 3 •  ◌ ◌ 

CH/JP/GE 3 3 •  ◌ ◌ 

CH/JP/GE Business 3 •  ◌ ◌ 

CH/JP/GE Hospitality Management 3 • • ◌ ◌ 

CH/JP/GE Culture 3 •  ◌ ◌ 

 

Items 

 

Credits 

ELOs 

1 2 3 4 

Core courses 

ELC111 Careers and Language for Careers 3 • ◌ ◌ ◌ 

ELC121 Eastern and Western Culture and Languages  3 •  ◌ ◌ 

               Language for Digital Data Storage 3   •  

ELC232 English Phonetics for Communication 3 •  ◌  

               English for Presentation 3 •  •  

               English for Career Preparation I 3 •    

               English for Career Preparation II 3 •    
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 

Courses are divided into 4 groups: General Education, Major courses, Minor courses and 

Electives. The students choose a major track and a third language at the end of Year 1. They 

also do at least 16 weeks of internship in Thailand or abroad at the end of Year 3. At the end 

of Year 4, they must submit a business plan for business major track or a marketing plan for 

hospitality major track as a final project, which will be commented on and judged by 

prospective employers and the program committee.  The sequence of the curriculum is shown 

in the following flow chart. 

 

 

               Business Writing  3 • •   

               English Writing for Electronics Media  3 • ◌ ◌  

               Business Translation  3 • ◌   

ELC212 Language and Careers in Multinational Companies 3 •   ◌ 

ELC241 Organizational Psychology and Communication 3 ◌ •   

ELC342 Leadership and Effective Group 3 ◌ •  • 

               Business Communication in Meetings 3 • • ◌  

               Language for Human Resource Management and  

               Ethics 

3 ◌ •  • 

               Language for Entrepreneurship and Startup  

               Business 

3 ◌ • • ◌ 

               Language for Business Innovation 3 ◌ • •  

ELC391 Practicum 3 • • • • 

Elective courses (Language for Digital Business Track) 

Language for International Organization Management 3 ◌ • • ◌ 

Language for Marketing and Branding 3 ◌ • • ◌ 

Language for International Business Management 3 ◌ • • ◌ 

Language for Digital Business Information Management 3 ◌ • • ◌ 

Language for Web Design 3 ◌ • • ◌ 

Language for Content Marketing 3 ◌ • • ◌ 

Language for Digital Business law 3 ◌ • • ◌ 

Language for Finance  3 ◌ • • ◌ 

Elective courses (Language for Tourism and Hospitality Track) 

Language for Tourism 3 ◌ • • ◌ 

Language for Hotel Management 3 ◌ • • ◌ 

Language for MICE Management 3 ◌ • • ◌ 

Language for Restaurant Business 3 ◌ • • ◌ 

Language for Public Relations in Service Industry 3 ◌ • • ◌ 

Language for Business Travel Management 3 ◌ • • ◌ 

Language for Airline Business 3 ◌ • • ◌ 

Language for Logistics Management in Service Industry 3 ◌ • • ◌ 

Minor courses (third language) 

CH/JP/GE 1 3 •   ◌ 

CH/JP/GE 2 3 •   ◌ 

CH/JP/GE 3 3 •   ◌ 

CH/JP/GE Business 3 • •   

CH/JP/GE Hospitality Management 3 • •   

CH/JP/GE Culture 3 •   • 
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Year 1 

Gen Ed 

16 credits 
Choose Track and Minor 

Major 

15 credits 

Year 2 

Gen Ed 

6 credits 

Major 

18 credits 

Minor 

6 credits 

Year 3 
Minor 

6 credits 

Gen Ed 

5 credits 

Major 

21 credits 

Internship 

Year 4 
Elective 

6 credits 

Major 

21 credits 

Minor 

6 credits 

Business Plan / 

Marketing Plan 
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AUN-QA Criterion 4: Teaching and Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders. 

The program’s philosophy is: 

“World-class competence in languages, careers and integrity” 

The philosophy and ELOs is available online on CIS website at http://cis.hu.ac.th (see 

Appendix 7). Moreover, ELOs are promoted via a motto contest. The contest is launched to let 

our students participate in creating the motto of the program. The students therefore must read 

the philosophy and all the ELOs and come up with a memorable motto. The motto is different 

from the philosophy of the program because it must be easy to remember and must be in a 

language that suits the student’s age. For this reason, the committee agrees that the students 

should be the ones creating it. The motto will be used to promote the program in Open House, 

Roadshow, Orientation Day and initiative ceremonies. Once the philosophy, ELOs and motto 

were formulated, the committee published them in the student’s handbook and the program 

brochure.  

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. 

Teaching and learning activities are designed to achieve the ELOs. Knowledge is gained from 

lectures, assigned reading, field trips and self-study. Skills are acquired through hands-on 

practices, assignments, presentations, discussions and final projects. For attitude, students gain 

from extracurricular activities. In every academic year, the students must do at least one social 

service project and one field trip. The Faculty also encourages students to go study abroad 

every year by providing scholarships as a partial funding for the expenses. They must do 

internship at the end of Year 3. In 2019, there will be a scholarship for internship abroad. 

The following activities took place in academic year 2017 for LCI students. The table below 

summarizes how the activities align with the ELOs. 

 

ELOs In-class learning 

activities 

Extracurricular activities Evidence 

 

ELO1: 

Communicate 

effectively 

Lectures, group 

projects, 

presentation, group 

interview, group 

discussion 

1) Phonetics project : 

interview with foreigners 

2) TOEIC tutoring course  

3) Scholarships for study 

abroad program 

 

 

 

Appendix 8 

Appendix 9 

 

ELO2: 

Acquire skills 

and knowledge 

in business and 

hospitality 

Lectures, group 

projects, individual 

projects, hands-on 

practices, business 

plan 

1) Field trip to “Silverlake 

Vineyard” at Pattaya, 

Chonburi  

2) Guest speaker for Wine 

Education  

3) Learning table manner at 

Sheraton Hotel 

Appendix 10 

 

Appendix 11 

 

Appendix 12 
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ELOs In-class learning 

activities 

Extracurricular activities Evidence 

 

ELO3: 

Acquire IT skills 

Making visual 

presentation for class 

e.g. VDO 

presentation, 

PowerPoint 

 

Making a VDO for Phonetics 

project and volunteer projects 

 

Appendix 13 

(YouTube 

links) 

ELO4: 

Become a good 

citizen 

 

Lectures in Business 

Ethics 

1) Teaching English for 

children with less 

opportunities 

2) Creating teaching materials 

for schools in the remote 

areas  

Appendix 14 

 

Appendix 15 

Table 14. Teaching and learning activities aligned with ELOs 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

Faculty members are encouraged to use several teaching strategies such as case study, project-

based learning, problem-based learning and student-centered mentality. The teaching and 

learning activities are reviewed at the beginning of the semester and in class observations. 

Two compulsory courses promote life-long learning: ELC484 Research Methodology in 

Marketing, for business track, and ELC485 Research Methodology in Service Industry, for 

hospitality track. The output of ELC484 is a business plan for a product while the output of 

ELC485 is a marketing plan for a travel agency. Students must present their business plan or 

marketing plan in an event called “LCI Project Day”. In this event, the business plans and 

marketing plans will be judged by prospect employers with whom we have MOU and who will 

be in the panel of judges and commentators.  In doing a business plan or a marketing plan, 

students will have to examine the reasons why consumers will buy a product or use a travel 

agent. They must learn consumer behavior, including how cultural, societal and personal 

factors influence that behavior. Students must conduct both primary and secondary research. 

For primary research, they collect data directly from the customer by means of telephone 

interviews or online polls with randomly selected members of the target group. For secondary 

research, students study reports found on the websites of various organizations or blogs written 

about the industry. The market research will help answer the following questions. Who are 

your customers? What do they buy now? Why do they buy? What will make them buy from 

you? 

The reason why research and business plan promote life-long learning is because students can 

apply such knowledge and skills in their real life and in their future career.  For companies of 

all sizes, the best market research is the research they do on their own. In-house market research 

can take the form of original telephone interviews with consumers, customized crunching of 

numbers from published sources or information on the competitors gathered through the social 

media. Our graduates will be able to do detailed research on customers, including their likes, 

dislikes and preferences, through Facebook, and use Google Analytics to sort out the numbers 

pertaining to web visitors. Prospect customers do research and express their opinions through 

their actions on the web, so students can gain a lot of marketing insight by looking closely at 

what is going on electronically. Students will develop the habit and eagerness to know and 

learn more and eventually become quality and lifelong learners. 
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AUN-QA Criterion 5: Student Assessment 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 

learning outcomes. 

The student assessment can be divided into 3 parts: admission, coursework and graduation. For 

admission, applicants must meet the following criteria: 

1. The student must show the ability to communicate in English. 

2. The student must show the ability to study at the university level. 

3. The student must have a positive attitude towards the program. 

The ability to communicate in English is reflected in the English test score. A TOEFL or IELTS 

or TOEIC score can be used as a proof. Students who took any of these tests and receive a 

satisfactory result will be exempted from the entrance exam. The ability to study at the 

university level is reflected in the national test scores for other subjects such as Thai and a third 

language. The attitude is evaluated during the interview. A one-on-one interview is conducted 

to see whether the student is mentally prepared to study in an all English environment. 

As for coursework, each course is evaluated by assignments, presentations, projects, class 

participation and exams.  

To graduate, the students will have completed 132 credits, done at least 3 months of internship 

and received a TOEIC score of at least 650. Once they pass these 3 requirements, they can be 

awarded the degree of Bachelor of Arts in Language for Careers. 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and communicated to students. 

At the beginning of the semester, all lecturers must provide the class with the course syllabus 

which includes course outline, weekly content, evaluation, weight distributions and dates of 

the exams. It is also the university requirement that the course syllabus be available online 2 

weeks before the class begins. All course syllabi are available on the student registrar account 

at supreme.swu.ac.th.  If there is any change in the timeline, course order or course content, the 

lecturer must notify the students at least 2 weeks in advance. 

As for practicum, the grades are A, B, C, D and E. Sixty percent of the grade is evaluated by 

internship supervisor at work and 40% is judged by the course instructor based on the internship 

report, VDO clip, and oral presentation. 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 

reliability and fairness of student assessment. 

It is necessary for all faculty members to use rubrics and marking schemes. Rubrics and 

marking schemes are reviewed before and after each exam. All lecturers must submit their 

tests, projects, exams and marking schemes to be reviewed and commented by the program 

committee. Samples of student work who receive an A are compared with those who receive a 
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B, C or D. The teacher must be able to justify the reason for each grade or why a student fails 

in an exam. The committee then reviews the grade to ensure that it is valid, reliable and fair. 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 

Each course contains assignments, presentations and exams. For assignments, students must 

submit their work on time and will get back the result and feedback within 2 weeks. For 

presentations, students will immediately receive feedback. For exams, results and feedback are 

confidentially provided to individual students within 2-4 weeks. All lecturers are advised to 

provide a rubric of how the grade is given, the distribution, the mean and range of the class and 

the area in which the students can improve on. 

Moreover, the program committee sets up a meeting with each lecturer to discuss the feedback 

of the course after the semester ends. At the end of the semester, the students must evaluate 

teaching and the overall course. The teacher can see what they should improve on and use that 

information to improve their teaching in the following year. For example, the students may 

suggest that some topics require more explanation and exercises.  

5.5 Students have ready access to appeal procedure. 

The program encourages fairness between the teacher and students. The teachers must declare 

course evaluation and criteria at the beginning of the semester and must hand in tests and papers 

with necessary feedback to ensure that the students understand why such mark is given. If the 

students are not satisfied, they have ready access to reasonable appeal procedures as follows: 

1. The student directly contacts the individual instructor for issues about grades, exam 

procedures, excused absences or class policies. 

2. If contact with the instructor proves unsatisfactory, the student discusses the problem 

with his/her academic advisor either by e-mail, phone, or face-to-face. 

3. The advisor tries to resolve the problem in a straightforward, reasonable and prompt 

manner. 

4. If attempts to resolve the problem informally have not been successful, the student has 

to complete a Student Complaints Form and submit it to the program chair for a written 

record. The Student Complaints Form can be downloaded at http://cis.hu.swu.ac.th/wp-

content/uploads/2017/02/Student-Complaint-Form-1.pdf. 

5. To resolve the problem, the student may be called for an interview about his/her 

complaint by the program chair. 

6. If the chair is unable to resolve the problem, it will be brought to the Faculty’s executive 

board. 

7. Investigation from both parties must be done in order to resolve the problem. 

8. The program chair will issue a response to the student’s complaint (normally within 2 

weeks of the hearing). 

9. In case of irreconcilable result, the dean will be called in to settle the issue. The dean’s 

decision is final. 

 

 

 

 

http://cis.hu.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Student-Complaint-Form-1.pdf
http://cis.hu.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Student-Complaint-Form-1.pdf
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AUN-QA Criterion 6: Academic Staff Quality 

The academic team of instructors at BALCIP is of international standard qualifications. Three 

of the four Thai lecturers have a doctorate degree and the other Thai lecturer graduates from 

the United States of America. Foreign lecturers are from USA, England and Canada. Lecturers 

of Japanese, Chinese and German are all native speakers of the language they teach. Thai 

lecturers are active researchers in language and linguistics while foreign lecturers have 5 to 10 

years working experiences in Business and Hospitality.  

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and 

service. 

Academic staff planning is an ongoing regular process. This covers both capacity and 

competency. Capacity is reviewed annually to determine the numbers and positions of 

academic staff required to work and support our program. Competency is the qualifications 

and experience needed to teach and support students. The factors affecting capacity and 

competency planning are our curriculum, demand for our program, workload, staff/student 

ratios and students’ and stakeholders’ requirements and expectations. The academic staff 

workload is determined annually to ensure that there is a balance between teaching loads, 

number of research, number of advisees and time allotted for academic advising and project 

organizing. The program committee meets regularly to plan for staff development such as 

support for professorship, training for quality assurance and co-op; and a plan for employment 

according to the number of students per section. 

Thai lecturers teach 9-10 credits per semester while foreign lecturers teach 12-15 credits per 

semester. If they teach more than the required credits, they will get compensated. 

Requests for new staff are handled by the Human Resources. Our program committee conducts 

the selection process and submits its choice to the University to get approved. The faculty 

committee also regularly reviews academic staff capacity to improve and strengthen our 

program. Requirements of new staff arise from assessment of workload, staff to student ratio, 

and new areas of teaching. These issues are annually discussed in the faculty meetings. 

Currently, four Thai lecturers and one foreign lecturer are the responsible persons for the 

program. There is other teaching staff as well. Table 15 presents the names and qualifications 

of the program committee. The program committee meets regularly every month to monitor 

and manage student’s and teacher’s progress. See Appendix 16 for the list of all the foreign 

lecturers and guest lecturers for the past 3 years. 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ ดร. ณัฐยา พิริยะวิบูลย ์ อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2539 

M.A. (Linguistics), 2544 

Ph.D. (Linguistics), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Quebec at Montreal, Canada 

University of Toronto, Canada 

อาจารย์ ดร. นรินธร สมบัตินันท ์แบร์ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2542 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2546 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร. สกุลรัตน์  วรธ ารงค์ อ.บ. (ศลิปการละคร), 2542 

M.A. (Communication Studies-Media and 

Gender Studies), 2547 

M.A. (English as an International 

Language-English Linguistics), 2555 

Ph.D. (English as an International 

Language-English Linguistics), 2560 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Portland State University, USA. 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์มัญชุรี เกาสายพันธ ์ ค.บ. (ภาษาองักฤษและการศกึษานอกระบบ

โรงเรียน), 2554 

M.Sc. (Educational Leadership and Policy 

Analysis), 2556 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

University of Wisconsin-Madison, USA 

 

อาจารย์พัชร พิพิธกุล กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2541 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์), 2547 

ค.ม. (วิจัยการศกึษา), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Table 15. Program committee 

6.2 Staff to student ratio and workload are measured and monitored to improve quality of 

education, research and service. 

The number of students per classroom is determined according to the nature of the course. For 

a course that requires practice, the university sets the maximum capacity at 30 students per 

classroom. For BALCIP, the number of students per section is allotted according the number 

of enrolment. For example, if a course has 80 enrolments, the class will be divided into 4 

sections of 20 students each. This is to ensure that students receive undivided attention from 

the lecturer and have a maximum opportunity to practice language in class. It is also ideal for 

classroom management. This arrangement happens with all practice courses. For a lecture-

based course, the capacity is 80 students per classroom. At the end of each course, student 

evaluation is taken into consideration to improve teaching quality. 

As for staff workload, the Faculty of Humanities has a rule that if the lecturer teaches more 

than 11 hours per week, they will be compensated for extra load. As mentioned earlier, the staff 

is evaluated by the KPI system. Therefore, the workload, academic service and student 

supervision are all taken into consideration when each lecturer is evaluated for professional 

advancement. 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

The recruitment and selection are determined in the annual plan that determines the 

qualifications of the staff. We look at ELOs and program specification to set the direction and 

the staff must meet the requirements of the program. Recruitment of high quality staff is very 

important to ensure that there are sufficient personnel with necessary skills, experience and 

knowledge to provide high quality teaching and student mentoring. Recruitment policies and 

procedures of the Program are as follows: 

1. Recruitment announcement is posted for public on the Faculty of Humanities’ 

website and popular job posting websites. 

2. The application package is sent to the program’s committee. 

3. The committee considers all the qualifications and selects the shortlisted candidates. 

4. Shortlisted candidates are invited for an interview. 

5. Once the decision is made, the program committee forwards the decision to the 

board of Faculty for approval. 

6. The Faculty’s board makes the final decision. 

7. The successful candidate is called to start employment. 

8. The probationary period usually takes six months after which the lecturer will sign 

a one-year contract. 

Criteria for recruitment cover the following major areas: 

- Education and academic activities (40%) 

- Research activities (10%) 

- Teaching demonstration (20%) 

- Interview results including communication skill, personality and emotional 

maturity (30%) 

After successful recruitment, new staff will be oriented by the University, assigned a mentor 

and monitored by the Director of Center for International Studies for job performance. 

Career promotion is based on KPI covering deliverables at each evaluation period. Deliverables 

are teaching hours, mentoring students, number of research and articles published and other 

administrative responsibilities. Career promotion will result in salary raise and continuation of 

employment contract. 

At present, we need teaching staff in the Hospitality and Mass communication fields. In the 

past, we hire part time lecturers and guest speakers to teach specific topics such as English for 

Airline Business. 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

The program aims at offering an international standard of education. Therefore, the students 

will be equipped with international knowledge, skills and competency in the business / 

hospitality domain. Our foreign academic staffs, who are native English speakers, have a 

degree in business or hospitality and come from different countries such as the United States 

of America, the United Kingdom and Canada. Their teaching and evaluation are reviewed 

through several processes before, during and after each semester. 

At the beginning of the semester, the program committee meets with each faculty member to 

discuss the course outline to ensure that it is aligned with the course specification. Also, course 

evaluation must reflect the learning objectives. The committee reviews the following items: 

1. Course outline 

2. Course evaluation, weight distribution 

3. Rubrics for assessment  

4. Teaching and learning activities 

During the semester, another meeting takes place 3 weeks before the midterm and final exams 

to review the exam of each course to ensure that the exam is formulated to equally cover 

Bloom’s taxonomy: remember, understand, apply, analyze, evaluate and create. 

At the end of the semester, a grade meeting is called to review grade distribution. It is 

recommended that no more than 10 percent of the class will receive an A for the course. This 

is to ensure that the education standard is met. The teacher must notify the students about this 

policy at the beginning of the semester and keep in mind that the exam and course load must 

reflect the true ability of each student. 

Moreover, teaching strategies of each faculty member are maintained at an international 

standard. This is done via class observation by peer, conducted at the beginning of the semester. 

The feedback of class observation is given either in person or on paper by the program chair. 

A second observation is done after midterm to ensure that there is an improvement. 

During the recruitment and selection process, the teaching and research competencies of 

lecturers are evaluated. Teaching competencies are further evaluated after every subject and 

also annually based on students’ feedback. 

For new lecturers, the program committee usually assigns senior instructors to coach them. 

Class observation is conducted to make sure that new lecturers can teach properly.  

Both Thai and foreign lecturers are evaluated twice a year. The first evaluation is during 

August-January and the second one is during February-July. The KPI criteria, determined by 

the board of Faculty and agreed by all faculty members, include the following aspects: 

1. Teaching 

2. Research 

3. Academic services 

4. Culture identity involvement 
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Each lecturer submits their self-evaluation to the Director of Center for International Studies 

as well as all proof. The KPI evidence and final score will be reviewed by the board of faculty. 

Part of the scores will be evaluated by the program chair. The KPI result is used as a part of 

promotion and pay raise as well as contract renewal for foreign teaching staff. 

6.5 Training and development needs of academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfill them. 

For the new lecturers, the University provides an orientation which includes career 

development and other benefits. Basic training composes of teaching methods, mentoring 

system, feedback, student assessment and grading system. The University’s Academic 

Division also regularly organizes teaching workshops to update on teaching strategies and 

approaches on teaching in the 21st century. All lecturers are required to participate to at least 

one workshop per year. Table 16 below shows a list of professional development activities of 

BALCIP lecturers by year. 

 

Academic 

year 

Conference / Workshop Participants 

 

2016 

 

International Cooperative Education and 

Career Development 

Nattaya Piriyawiboon 

Munchuree Kaosayapandhu 

Narinthorn Sombatnan Behr 

Attasith Boonsawasd 

 

 

2017 

 

 

AUNQA Writing and Assessment 

Nattaya Piriyawiboon 

Munchuree Kaosayapandhu 

Narinthorn Sombatnan Behr 

Attasith Boonsawasd 

How to Publish Your Articles/Books with 

Cambridge University Press at Central Library, 

SWU 

Nattaya Piriyawiboon 

Munchuree Kaosayapandhu 

Narinthorn Sombatnan Behr 

Attasith Boonsawasd 

Total 

number of 

workshops 

 

3 

Table 16. List of conferences and workshops 

 

The Faculty of Humanities sets up a budget of 5,000 baht per person as a professional 

development fund. There are also travel grants for research presentation and research 

publication grants provided by the University’s Research Division. The grant covers travel, 

accommodation and registration fee if the lecturer has been accepted for presentations of their 

research. Thai lecturers are also expected to apply for professorships as Assistant Professor, 

Associate Professor and Professor when appropriate according to the University and Faculty 

guidelines. 

All foreign lecturers are encouraged to participate in professional development in the form of 

training, workshops or conferences, at least once a year as part of their contract renewal and 

promotion conditions. 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 

and support education, research and service. 

Pay raise are given in steps to lecturers who meet all the KPI criteria. Srinakharinwirot 

University provides many awards to recognize staff whose achievements meet and exceed 

expected outcomes and promote teaching and research excellence. The potential for academic 

promotion with Srinakharinwirot University is set out in the rules and regulations at the 

university’s website. 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored 

and benchmarked for improvement. 

The Faculty has research grants for lecturers each year. KPI requirements also indicate that 

academic staff must conduct at least one piece of research per year. They must also publish 

their research results nationally or internationally as part of their KPI requirements.  

To help academic staff in conducting research, the University’s Research Division provides 

workshops to support and train staff in writing research proposals, conduct research and publish 

internationally. All grants and workshops are announced at the university’s website at. 

Table 17 below shows research manuscripts published by BALCIP lecturers by year 

Academic year Manuscripts 

2016 Maneewong, Ketsuri. (2016). Students’ reflection levels in video 

recordings posted on Facebook. ICT Use in ELT: Current Practices in 

South East Asia. 1(1), 41-52. 

 

 Behr, Narinthorn Sombatnan. (2016) “Migrant language in linguistic 

landscape: Burmese signage in Samut Sakhon province, Thailand” the 

37th International LAUD symposium, Landau, Germany, April 4-6, 

2016 

 

2017 Piriyawiboon, Nattaya. (2017). Reduplication in Spoken Thai and Thai 

Sign Language. Proceedings of the 4th International Conference for 

People with Disabilities. Ratchasuda College, Mahidol University. 

Total number of 

papers 

3 

Table 17. Manuscripts published in the past 3 years 
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AUN-QA Criterion 7: Support Staff Quality 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 

carried out to fulfill the needs for education, research and service 

The University provides facilities for student support in terms of: 

1. Educational administrative services 

2. Language Center and Test Center 

3. Library 

4. Information technology infrastructure 

5. Clinic 

6. Dental service 

7. Dermatology service 

8. Sport and fitness center 

The Faculty of Humanities also provides mental health service by having psychologists and 

counselors to help students when they are stressed or have personal issues in their life. 

7.2 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

Supporting staff is recruited and selected by Human Resources Division. The Faculty evaluates 

the need for support staff and puts it in annual budget plan. The Faculty announces a position 

publicly on our website: hu.swu.ac.th. The criteria are: 

1. Qualifications: they must have educational background that corresponds to the 

position 

2. Experience: they must have at least 1 year work experience in education field. 

3. Interview: they must show their professionalism and enthusiasm in the interview. 

Once the committee makes the hiring decision, the result is submitted to the University’s 

Personnel Department. The successful candidate signs a contract and is under probation period 

for 6 months. 

After successful recruitment, new support staff will be oriented by Human Resource 

Department about welfares, evaluation and promotion. Career promotion of support staff is 

based on half-yearly performance agreement which is also the KPI system. Deliverables 

include achievement of assigned responsibilities, attitude and professional skill advancement. 

Career promotion will result in pay raise and continuation of employment contract. 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 

The Faculty board of executives defines the competences of support staff. The support staff 

work agreement is determined by the University. Once they are hired, they are evaluated by 

the Head of administrative staff and the Dean of the Faculty of Humanities. 
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfill them. 

The University provides all trainings and professional development for support staff. 

Information is communicated and updated on the university’s website as well as the public 

relation administrative officer (PR SWU). 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 

and support education, research and service. 

Staff is informed about their job advancement. SWU promotes support staff to conduct research 

and provides research funds for them. Rewards and funding are announced at the university’s 

website. Support staff is well taken care of by the system. 
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AUN-QA Criterion 8: Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published 

and up-to-date 

The intake policy and admission criteria are defined in the curriculum which can be 

downloaded at http://cis.hu.swu.ac.th. The admission criteria are also posted online at the same 

URL. Each year, the university informs prospect students about the application periods and 

requirements on the university’s website http://admission.swu.ac.th. Facebook fan pages such 

as PR SWU and SWU LCI keep the information up-to-date and are usually the first point of 

contact for any prospect students. The SWU LCI page is monitored by current students who 

actively and regularly update the news and events happening in the program. The official LCI 

fan page is an efficient way to connect and communicate with prospect students who are 

interested in our program to follow our news and see our photos of activities.  

Prospect students can easily download and get information from many sources. A group of 

students update news on Facebook Fan Page regularly, especially during admission time. All 

prospects can ask their questions and get answers promptly on Facebook, which is the fastest 

way to communicate with current students in the program. 

Table 18 below shows the intake of first year students in the past 3 academic years: 

ภาคการศึกษา/ปี

การศึกษา 

จ านวนผู้สมคัร 

(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีทิธิ

เข้าศึกษา  

(No. Admitted) 

จ านวนที่ลงทะเบยีน 

(No. Enrolled) 

1/2558 243 150 92 78 

1/2559 369 80 97 51 

1/2560 565 80 147 85 

 

Table 19 below shows the total number of students in the past 3 academic years: 

ปีการศึกษา นิสติ รวม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

2558 78 - - - 78 

2559 51 69 - - 120 

2560 85 44 63 - 192 
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 

The admission criteria are student’s portfolios, GAT/PAT scores and English Test scores such 

as TOEFL, TOEIC or IELTS. After the program receives all documents in the application 

package from the admission center, the committee calls a meeting. Then the committee sends 

the list of those who meet the criteria to the admission center to announce the results. The 

applicants who pass the first process will be interviewed individually. 

The interview criteria include language proficiency, attitude towards the program, their future 

plan and their knowledge of the program. The cut-off score is considered by looking at the 

overall score. The final decision is made by the whole committee and the result is sent to the 

admission center to announce the final list of admitted students. 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

and workload. 

Before each academic year, the program committee meets to consider the subjects and the 

students’ timetable in order to arrange the number of the subjects to suit with the ELO and 

students’ performance.  The committee needs to be certain that students have enough time for 

their assignments, projects and self- study.   

Before each semester, all lecturers meet to discuss the assessment methods, the assignments 

and the projects they plan to implement in their courses in order to have the most suitable 

teaching and assessing methods for students.  All lecturers must declare the course evaluation 

and criteria on the first day of class.  They must clearly explain to the students about the 

regulations and criteria used for assignments and tests. In addition, on the first day of class, all 

lecturers must explain the course requirements and grade breakdown and deadlines. The rubric 

for the course, assignments, quizzes, tests, and exams are to be announced as part of the first 

day’s informational session.  

To monitor the students’ progress, there are three main meetings: before midterm, after 

midterm and after final exam. At the before midterm meeting, quizzes and assignments will be 

assessed for validity and reliability. The lecturer must show samples of tests, homework or 

assignments. Students’ works are encouraged promptly assessed and marked so that students 

can receive feedback quickly for self-improvement. A student with low performance directly 

receives comments, discussion, and suggestions in order to improve study performance. At the 

after midterm exam meeting, the class scores will be shown to the committee and the students’ 

advisors. The teachers can inform the advisors if some students cannot perform well and seem 

to have problems with the subjects. At the after final exam meeting, the curriculum reviews the 

grades to see whether they are equally distributed. Grades will be reviewed by the executive 

board at a faculty meeting before being made official.  

  

In parallel, the students’ advisors are properly allocated to students. They regularly arrange to 

meet student once a month to see the students’ progress. During the semester, the advisors will 

know the student’s performance from the teachers in the curriculum meeting.  They will give 

the suggestion to those with low performance. After the semester, the advisors will get all the 

results of their advisees via the university website which will show the advisees’ performance 

from their first year until they graduate.  The advisors have to report the overall results in the 

curriculum meeting after the semester.  The committee gathers all the information from the 
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advisors and the teachers to evaluate the students’ performance and monitoring system for 

planning the students’ workload for the next semester.  

 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 

services are available to improve learning and employability. 

 

As a result of the research and discussions conducted during the annual meetings, the Faculty 

of Humanities has set a new policy for improving the academic life of our students. Our 

program has been assigned to organize and implement robust student-centered projects in the 

coming academic year. All of the projects will be tailored to students’ competency levels and 

develop their overall performance. See Appendix 17 for the list of projects in Academic year 2017. 

Besides the projects, students and their advisors will be required to meet at least 2 times per 

semester to discuss their individual academic plan.  Special emphasis will be given to the 

freshmen. The ultimate goal is to aid them in quick adjustment to college life, fostering their 

successful academic growth, and prepare them to graduate within 4 years. Besides conventional 

methods of communication (emails), our LCI community is well connected through social 

media such as the program’s website, Line and Facebook chat groups, and Edmodo class 

groups. This thoroughness is to ensure the smooth flow of information to all our program 

members including: staff, instructors, and the student body. Students also have direct contact 

with LCI program staff and teachers and are able to make an appointment or send direct 

messages to their advisors and instructors. Students are highly encouraged to be active during 

their academic careers and the LCI program creates many opportunities to this end. Students 

join in various academic events (including English speech competitions and Business and 

Tourism industry related events), take part in study abroad programs, and participate in 

internships (both domestically and internationally).  

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being. 

All LCI courses are taught in the new building of the Faculty of Humanities. There are 4 

classrooms that fit 20 people, 8 classrooms that fit 40 people and 4 classroom that fit 100 people 

and one amphitheater. See Appendix 18 for the photos of the new buildings, classrooms and 

the facilities in the classroom. 

The LCI program is a close-knitted community and students’ feedback is valued and regularly 

incorporated in any decision-making. Our student-centered philosophy is the core of all 

activities. Students of each year select their representatives to manage the resources, PR and 

all activities. We have two annual ceremonies that bring all students, alumni and instructors 

together: Orientation Day and Teacher Appreciation Day. These are social events where 

everyone sees each other, get to know one another and socialize. Another method of 

communication is the selection of student representatives. The students select a representative 

of each year to work with the program committee in receiving news and updates and to be the 

point of contact. 
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Our website www.cis.hu.swu.ac.th has necessary information about grants, support, contact and 

study plan. It provides e-mails of all academic and support staff. Students and alumni can 

communicate with each other via social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cis.hu.swu.ac.th/
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AUN-QA Criterion 9: Facilities and Infrastructure 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment are adequate and updated to 

support education and research. 

Teaching is done mostly inside classrooms. All classrooms are equipped with a computer, a 

visualizer, a projector, a microphone, internet access and air conditioners. The largest 

classroom holds 100 students while the smallest classroom holds 20 students. All classrooms 

for LCI program are located in the new building of Faculty of Humanities. 

There is one computer lab with 40 computers situated on the second floor of Building 2 of 

Faculty of Humanities. They are for all students in the Faculty of Humanities. The computers 

contain necessary programs for undergraduate students such as Microsoft office, Adobe 

programs for design and video editing programs. The computer room is located on the second 

floor of the old building of Faculty of Humanities. 

There is a self-access center situated on the second floor of Building 2 of Faculty of 

Humanities. The students can use the computer, connect to the Internet and borrow movies to 

watch or do their homework in there. See Appendix 19 for the photos of the computer lab and 

self-access center. 

Students can bring their own laptop and connect to the Faculty’s WiFi. The Faculty of 

Humanities ensures that the internet connection is sufficient for all students. At the end of each 

semester, the students evaluate the facilities in the PK004 form in their registrar system. Their 

feedback is then reported in the Faculty’s executive meeting for improvement of the quality of 

facilities.  

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research. 

SWU has a central library in both campuses. The Prasanmit campus library is called Central 

Library and the Ongkharak campus library is called Ongkharak Library. The loan service can 

be done between campuses. The online search system is called SWUDiscovery. Students can 

borrow books for 2 weeks which can be renewed for another 2 weeks. Online journals are 

available and teachers can make recommendations to buy any books they would like. It takes 

approximately 2 weeks to acquire the book and the teacher who submits the order will be 

notified by e-mail that the book they request has arrived. Books in English are on 5th floor. See 

Appendix 20 for the photos of Prasanmit Central Library. 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 

research. 

According to the evaluation result of the computer lab, the students state that they need more 

computers in the computer laboratory. The computer lab is usually occupied by students who 

are taking a course. They suggest for the Faculty to provide more computers with more updated 

software. The faculty responds to this request by upgrading all the computers and recently 

replacing the old ones with the new ones. See Appendix 23 for details of the recent computer 

improvement. 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562/หลักสตูรนานาชาติ)                             หน้า 111 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 

education and research. 

The Faculty provides WiFi connection to all students and staff. They need Buasri ID to get 

access to the Internet. The Buasri ID is provided by the Computer Center of the university. All 

students and university staff are provided with this ID as soon as they register in the university 

or as soon as they start working at SWU. Each individual can log in for 2 hours and they can 

refresh the log in time with no limit number of time. However, the same user cannot log in 

more than 2 devices at the same time. Usually, the students use their mobile phone to connect 

to the Internet. In rare case, they can also use their laptop. See Appendix 24 for the photos of 

installation of the new routers in Building 2. 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented. 

All buildings have full fire safety devices and fire-fighting equipment fitted, with emergency 

lighting and fire exits. Regular fire-fighting is provided to all staff. Students report good 

satisfaction with these facilities and standards. 

Both Building 2 and Building 38 of Faculty of Humanities have opening hours. Building 2 is 

where the offices of the lecturers are. It opens at 6.30 a.m. and closes at around 7.00-7.30 p.m. 

Building 38 is where the classrooms are. It opens at 6.30 a.m. and closes at 5.00 p.m. The 

students cannot enter the classroom before the class begins as the building guard will only 

unlock the door 30 minutes before the class begins. After each class, the maid will come in and 

check whether the A/C and lights are turned off. If the students leave anything behind, they can 

find them at Lost and Found supervised by the building superintendent. 
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AUN-QA Criterion 10: Quality enhancement 

10.1 Feedbacks serve as input to curriculum design and development 

A student satisfaction and expectation survey is performed annually after at the end of the 

semester. The latest survey feedback is shown in Appendix 21. Moreover, at the internship 

visit, the internship instructor asks the employer whether they are satisfied with our students 

and whether they have any suggestions. Their feedback is reported in the internship report that 

the instructor submits to the director of CIS. For full report of individual students, see Appendix 

6. The curriculum is revised and improved to meet these stakeholder’s requirements. We have 

not done an alumni survey because we have not had an alumni from the international program 

yet. However, we are on the process of developing questionnaire of the survey to prepare for 

our first batch of graduates. 

During and after each course, feedback and students’ performances are reviewed and discussed 

in the program’s meetings. Student’s feedback, grade report, problems and solutions are 

reported in TQF5 for improvement of the course. 

We plan to create a survey for employers based on our new ELOs to see whether they think 

that our students achieve these ELOs. We are going to have them answer the survey when we 

do internship visit. Their feedback will be incorporated in the curriculum revision. 

Certain practice courses are (3-0-6) meaning 3 lecture hours and 6 self-study hours so we 

change them to (2-2-5), meaning 2 lecture hours, 2 practice hours and 5 self-study hours. This 

adjustment reflects the stakeholder’s need to have more time in language practice. 

10.2 The curriculum design and development process is established and subject to evaluation 

and enhancement 

Our curriculum is constructed under the regulations of Srinakharinwirot University. Every 5 

year, each curriculum must be revised. A committee of curriculum development is appointed 

consisting of members of our programs and one external member. We draft the program’s 

ELOs and program specifications in the TQF2 document. The draft is discussed and approved 

by the program committee and the Faculty of Humanities. Then it is submitted to a peer review 

appointed by the university. The program committee makes further revision according to the 

peer review comments before getting approved by Srinakharinwirot University Council and 

finally by the Higher Education Commission of Thailand. 

10.3 Teaching and learning activities are continuously evaluated and revised to ensure they 

meet the Expected Learning Outcomes (ELOs) 

After each course is completed, our students complete an online survey to provide feedback. 

These are reviewed within one month of completion by our program committee to revise and 

improve each subject accordingly. Our students’ performances on each course are also 

reviewed to ensure the ELOs have been met. 
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10.4 Research output contributes to learning and research. 

In the semester 1/2018, Dr.Nattaya Piriyawiboon is conducting research on “Influence of the 

old world on product’s names” as part of the course English Writing for Modern Electronic 

Media. The aim of this research is to compile more updated data and to analyze the influence 

of mythology on the product names and branding. The research result will be used as a part of 

the content taught in the course ELC284 English writing in electronics media. See Appendix 

26 for the detail of the research. 

10.5 Quality of support services and facilities are regularly reviewed and improved. 

The Faculty regularly conducts survey on the quality of support service and facilities every 

year as part of quality assurance policy. For academic year 2017, the faculty has changed many 

facilities for example the computers, microphones and sound system both inside classrooms 

and in the computer lab. Moreover, they also installed more Wifi routers so that the signals can 

cover the whole building. The library also acquired many books as suggested by the students. 

See Appendix 25 for details on improvement of quality of support services and facilities. 

10.6 Stakeholder’s feedback mechanism is systematic and regularly evaluated for review. 

Besides the survey conducted on our current students in every semester, the faculty also sends 

out questionnaires to graduates and employers to get feedback from them. The questionnaires 

are sent off by email. We have our assistant follow up by telephone and email in case they do 

not respond within the timeframe. Current students and alumni satisfaction are regularly 

performed by the Faculty’s quality assurance office. Results of these are considered in the 

program meetings to revise and improve our program. 
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AUN-QA Criterion 11: Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

We monitor several parameters such as new students, number of international students, 

annual pass and dropout rate. These are reviewed at the monthly meetings and the annual 

review for program development and improvement. This information is shown in Table 20 

below. 

 

Year No. of New students No. of Drop-outs No. of International students 

2017 85 3 - 

2016 51 7 1 

2015 78 12 - 

 

There were 12 dropouts in the year 2015. Six students got low grades for 2 semesters and 

were automatically dismissed. Two students changed the university and two went to the 

United States to continue their study. 

There were 7 students who changed the university in the year 2016. 

There were 2 students who changed the university in the year 2017 and one student went to 

Germany to continue study. 

 

 11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

The time to graduate is normally 4 years after the students finish all the coursework, internship 

and pass language requirement. There will be a database for average time to graduate once we 

have our first batch of graduates in 2019. 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

There will be a database for employment of the graduates once we have our first batch of 

graduates in 2019. 

11.4 The type and quantity of research activities by students is supervised and evaluated. 

Since our program is not research based, the research activities are not part of the program’s 

ELOs. The course Research Methods was in the old curriculum. But in the revised curriculum 

it was removed by the external committee. For students who continue their study in post 

graduate level, there will be a follow up on their research activities. 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

The survey will be sent out to employers once our graduates get a job within one year. The 

employer’s opinion and comments will be incorporated to the improvement of the program. 
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Strengths, limitations and improvements of program 

Strengths: 

The LCI program has many strong points and is a popular choice among students who want 

to learn languages. Our strengths can be summarized as follows: 

1. The students can choose the major track they wish to continue their career in without 

any condition.  

2. There is an opportunity to go abroad every year since the program sets up 

scholarships for study abroad and internship abroad. 

3. The students have an opportunity to do internship for 3 months which is a career 

building and CV building. 

4. The program plans many extracurricular activities for our students to learn outside of 

classrooms. 

5. The students learn a third language for 18 credits. If they wish to learn more, they can 

do so outside of class. We also encourage them to study their third language in the 

native country where that language is spoken. 

6. The majority of our lecturers are native speakers who have experiences in teaching 

and in the field of their expertise. 

Limitations: 

Although the program has many points of strength, we also face certain limitations. Table 21 

below summarizes our issues in running the program. 

Issues Solutions 

1. There is high turnover of foreign staff.  Ask the Faculty’s executives to offer 

better compensations/benefits to 

foreigners 

2. There is no mock up room for practicing 

hospitality skills. 

 Implement a long term plan to build a 

mock up station 

3. Most students choose to do internship 

domestically rather than abroad to avoid cost. 

 Provide scholarships to support 

internship abroad 

4. There are no instructors for Digital Business  Hire part-time lecturers 

5. The university uses outdated Internet system 

for registrar.  

 Tell the university  

6. There is no common room for students to use 

while waiting for the class or place to do their 

assignment/project.  

 Tell the faculty committee 

7. The elevators and A/C are always broken.    Have a better maintenance team 

8. The proportion of students and lecturers is 

not balanced.  

 Hire more lecturers 

9. There are too many minor courses.  Decrease the number of minor courses 

to 2-3 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562/หลักสตูรนานาชาติ)                             หน้า 116 

 

Issues Solutions 

10. The executives want to increase the number 

of students from 80 to 200 new admissions. 

 Ask the executives to provide more 

administrative staff and lecturers 

11. There is not enough administrative staff.  Ask the executives to hire more 

12. Chinese and Japanese lecturers are still part 

time. 

 Hire full time lecturers 

13. The faculty uses different pay for different 

number of students. If less than 25 students, the 

guest lecturer only gets paid 800/ hour. If more 

than 25 students, they get 1200/hour. This is 

unfair for lecturers who spend the same amount 

of time preparing the same materials yet get 

different pay rate. 

 Ask the executives to reconsider the 

pay for guest lecturers 

 

 

 

Improvements: 

In the near future, we plan to conduct more research to improve our teaching quality. 

Moreover, we will ask the students to take placement test for their third language and take 

extra courses to gain a certificate in the language of their choice so that they can use it for job 

application. 

We are also moving Practicum to the second semester of Year 4 as suggested by the 

employer so that after the internship is over, our students will get employed by the same 

company right away. This will dramatically decrease time of unemployment for the new 

graduates. 

Finally, we plan to have an exit exam for English writing as part of our quality assurance. 

Our graduates must be able to write English professionally for example they should be able to 

write business letters in different situations. If their score is less than 70 per cent, they will 

have to retake the test. They will only be allowed to graduate after they pass this exit exam. 
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ภาคผนวก ง  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาเพือ่อาชีพ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Nattaya Piriyawiboon 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   09-9464-9241 

E-mail    nattaya1974@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

อ.บ. ภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

M.A. Linguistics University of Quebec at 

Montreal, Canada 

2544 

Ph.D. Linguistics University of Toronto, Canada 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Digital Content Writing, General Linguistics, Phonetics, Phonology, Syntax, Morphology 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Piriyawiboon, Nattaya. (2015). Speech Acts in the Language on Campaign Banners: a Case Study 

of 2013 Bangkok’s Governor Election. Language and Power. Papers from an academic 

conference. Ed. Amara Prasithrathsint. pp. 361-384. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Piriyawiboon, Nattaya. (2017). Reduplication in Thai Sign Language, The 4th Ratchasuda 

Conference on Disabilities: Proceedings. Ratchasuda College, Mahidol University July 

24-27, 2017. pp. 123-133. 
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3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ภอน 252  การเขียนเชิงธุรกจิ 

ภอน 261  การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 

ภอน 363  การเขียนเน้ือหาบนสื่อออนไลน์เพ่ือธุรกจิ 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

             - 
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ประวติัและผลงานของอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นรินธร สมบัตินันท ์แบร์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Narinthorn Sombatnan Behr 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   08-4657-5424 

E-mail    narinthorn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 

อ.ม. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

อ.ด. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Organizational Leadership, Phonetics, Phonology 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Behr, Narinthorn Sombatnan. (2018). Contrast in vowel quality in Burmese and Thai Mon 

varieties: Phonetic indicators towards a restructured language. Kasetsart Journal of Social 

Sciences (open access). pp.1-8. Retrieved from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315117305167 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

 - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ภอน 121 ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก 

ภอน 231  สทัศาสตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ภอน 342  ภาษากบัภาวะผู้น าองค์กร 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

งานวิจัยเร่ือง การศึกษาพัฒนาภาษาองักฤษ

และทศันคติของนิสติคณะมนุษยศาสตร์ที่เรียน

หลักสตูรภาษาระยะสั้นในประเทศแคนาดา 

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2561 -

ปัจจุบัน 

หัวหน้า

โครงการ 

งานวิจัยเร่ือง ภมิูทศัน์ภาษาในพ้ืนที่แรงงาน

ข้ามชาติของประเทศไทย  

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2561 -

ปัจจุบัน 

หัวหน้า

โครงการ 

การศึกษาสระภาษามอญในชุมชนดั้งเดิมกบั

ชุมชนชายขอบ: แนวทางส่งเสริมความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน 

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2559 -

2561 

หัวหน้า

โครงการ 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  

2552-2555 ผู้ร่วม

โครงการ 

การพูดของคนไร้กล่องเสียง ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  

2543-2545 ผู้ร่วม

โครงการ 
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ประวติัและผลงานของอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  สกุลรัตน์ วรธ ารง 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Sakulrat Worathumrong 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์     08-5237-0990 

E-mail        sworathumrong@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

อ.บ. ศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

M.A. Communication Studies-Media and 

Gender Studies 

Portland State 

University, USA 

2547 

M.A. English as an International 

Language-English Linguistics 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

Ph.D. English as an International 

Language-English Linguistics 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Pragmatics, Cross-cultural Communication, Interlanguage, Translation 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2016). Interlanguage pragmatics study of 

compliments among Thai EFL learners. Journal of Pan-Pacific Association of Applied 

Linguistics, 20(1). pp. 157-182 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ภอน 111 อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ  

ภอน 353  การสื่อสารธุรกจิในการประชุม  

ภอน 355 การแปลเชิงธุรกจิ  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

- 
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ประวติัและผลงานของอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) มัญชุรี เกาสายพันธ์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Munchuree Kaosaypandhu 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   08-6497-9415 

E-mail    munchuree@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

ค.บ. ภาษาองักฤษและการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

M.Sc. Educational Leadership and 

Policy Analysis 

University of Wisconsin-

Madison, USA 

2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Leadership, Human Resources Management 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Punyisa Yongsripanyarit, Krittee Seehamontri, Munchuree Kaosaypandhu, Jack Chan, Yanisa 

Lakool, and Apapan Ruengkul. 2018. The Development of Practice Innovation for 

English Communication for Supporting Staff in the Faculty of Humanities at 

Srinakharinwirot University. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 40(2), 53 - 64 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

- 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภอน 121 ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

โครงการวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมชุดฝึก

ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษของบุคลากรสาย

ปฏบัิติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ” 

เงินรายได้คณะ

มนุษยศาสตร์ 

2561 ผู้ร่วม

โครงการ 
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ประวติัและผลงานของอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พัชร พิพิธกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Patchara Pipitkul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ทีท่ างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์      08-4556-5563 

Email          patcharap@swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ค.ม. วิจัยการศึกษา          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

Certificate English Language for Teaching University of Oxford, United 

Kingdom 

2560 

 

ความเชี่ยวชาญ 

เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ, การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศ, การรู้สารสนเทศ, การวิจัยทางการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

- 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Patchara Pipitkul. (2017). Plagiarism Awareness of Undergraduate Students in the Digital Age, 

International Conference on Business, Law, Education and Disaster Management, Paris, 

France. 4-6 October 2017. pp. 78-99. 

Patchara Pipitkul. (2016). The Evaluation and Use of Information Literacy Project for Children in 

Thailand-Cambodia Border Area. IFLA World Library and Information Congress: 82nd 

IFLA General Conference and Assembly, Columbus. Ohio, USA. 13 – 19 August 2016 

pp. 111-135. 
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3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภอน 151 ภาษาเพ่ือการจัดเกบ็ข้อมูลดิจิทลั 

ภอน 262 ภาษาเพ่ือการจัดการสารสนเทศธุรกจิดิจิทลั 

ภอน 466 ภาษาเพ่ือการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

โครงการวิจัย “ความสนใจในการอ่านของ

นิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ” 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

2553 หัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัย “โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของ

ทกัษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสติ

บัณฑติศึกษาสาขาสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

2553 หัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัย “การศึกษาการใช้ห้องสมุด

โรงเรียนบ้านเสล่ียงทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาชัยภมูิ เขต 3 จังหวัดชัยภมูิ:  

การติดตามผลโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

2553 หัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัย “ทกัษะการสบืค้นสารสนเทศ

ของนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2553 ผู้ร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรนานาชาติ) 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรนานาชาติ) 

               เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีเน้ือหาที่ทนัสมัยมากข้ึน สอดคล้องกบัทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา 
หลกัสูตรเดิม 

พ.ศ. 2557 

หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเอก 72 หน่วยกิต 78 หน่วยกิต 

    2.1 วิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกติ            45 หน่วยกติ 

    2.2 วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์ -              6 หน่วยกติ 

    2.3 วิชาฝึกงาน  3 หน่วยกิต              3 หน่วยกติ 

    2.4 วิชาเอกเลือก  24 หน่วยกติ            24 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาโท 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต   6 หน่วยกิต 

รวม 126 หน่วยกิต         132 หน่วยกิต 
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รายละเอียดการปรบัปรุง  

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3 หน่วยกติ มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                          3 หน่วยกติ 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1               3 หน่วยกติ 

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                3 หน่วยกติ 

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3 หน่วยกติ มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                   3 หน่วยกติ 

มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3 หน่วยกติ มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                     3 หน่วยกติ 

มศว144 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 หน่วยกติ มศว242 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                                   3 หน่วยกติ 

มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3 หน่วยกติ มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                       3 หน่วยกติ 

มศว251 มนุษย์กบัสงัคม  3 หน่วยกติ มศว263 มนุษยก์บัสนัติภาพ                                          2 หน่วยกติ 

มศว362 มนุษยก์บัอารยธรรม 3 หน่วยกติ มศว264 มนุษยใ์นสงัคมพหุวัฒนธรรม                         2 หน่วยกติ 

มศว363 มนุษย์กบัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย 3 หน่วยกติ มศว161 มนุษยใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู้                          2 หน่วยกติ 

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ  3 หน่วยกติ มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                                   3 หน่วยกติ 

มศว142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ     

สิ่งแวดล้อม 

3 หน่วยกติ มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                    3 หน่วยกติ 

มศว341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจติ 3 หน่วยกติ มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                         2 หน่วยกติ 

มศว143 พลังงานทางเลือก 3 หน่วยกติ มศว248 พลังงานทางเลือก                                        2 หน่วยกติ 

มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์ 3 หน่วยกติ มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                              2 หน่วยกติ 

มศว357 ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์  3 หน่วยกติ มศว254 ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์                            2 หน่วยกติ 

มศว356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3 หน่วยกติ มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                    2 หน่วยกติ 

มศว361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม  3 หน่วยกติ มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                  2 หน่วยกติ 

มศว364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภวิัตน์  3 หน่วยกติ มศว265 เศรษฐกจิโลกาภวิัตน์                                     3 หน่วยกติ 

มศว365 หลักการจัดการสมัยใหม่  3 หน่วยกติ มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                                         2 หน่วยกติ 

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3 หน่วยกติ มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                   3 หน่วยกติ 

มศว371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม และเทคโนโลยี 3 หน่วยกติ มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                        3 หน่วยกติ 

มศว355 พุทธธรรม 3 หน่วยกติ มศว355 พุทธธรรม                                                3 หน่วยกติ 

มศว366 จิตวิทยาสงัคม   3 หน่วยกติ มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                         2 หน่วยกติ 

มศว373 ภมูิลักษณ์ชุมชน 3 หน่วยกติ มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                                    3 หน่วยกติ 

มศว372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 3 หน่วยกติ มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                      2 หน่วยกติ 

มศว374 สมัมาชีพเพ่ือชุมชน 3 หน่วยกติ มศว363 สมัมาชีพชุมชน                                  2 หน่วยกติ 

มศว112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3 หน่วยกติ -  

มศว131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3 หน่วยกติ -  

มศว132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  3 หน่วยกติ -  

มศว133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  3 หน่วยกติ -  

มศว134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2  3 หน่วยกติ -  

มศว135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3 หน่วยกติ -  

มศว136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ -  

มศว137 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ -  

มศว138 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 2  3 หน่วยกติ -  

มศว141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  3 หน่วยกติ -  

มศว145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกติ -  

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3 หน่วยกติ -  

มศว353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม  3 หน่วยกติ -  

มศว354 มนุษย์กบัสนัติภาพ 3 หน่วยกติ -  
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

มศว367 กฎหมายทั่วไป  3 หน่วยกติ -  

มศว375 ธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการชุมชน  3 หน่วยกติ -  

-  มศว131 ลีลาศ                                                  1 หน่วยกติ 

-  มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล           1 หน่วยกติ 

-  มศว133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ                               1 หน่วยกติ 

-  มศว134 โยคะ                                                    1 หน่วยกติ 

-  มศว135 ว่ายน า้                                             1 หน่วยกติ 

-  มศว136 แบดมินตัน                                          1 หน่วยกติ 

-  มศว137 เทนนิส                                                           1 หน่วยกติ 

-  มศว138 กอล์ฟ                                     1 หน่วยกติ 

-  มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                                      1 หน่วยกติ 

-  มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั                               3 หน่วยกติ 

-  มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม             2 หน่วยกติ 

-  มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                        3 หน่วยกติ 

-  มศว246 วิถีชีวติเพ่ือสขุภาพ                                           2 หน่วยกติ 

-  มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                       2 หน่วยกติ 

-  มศว253 สนุทรียสนทนา                                         2 หน่วยกติ 

-  มศว255 ธรรมนูญชีวิต                                            2 หน่วยกติ 

-  มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต                                             2 หน่วยกติ 

-  มศว258 ศลิปะการพูดและการน าเสนอ                          2 หน่วยกติ 

-  มศว261 พลเมืองวิวัฒน์                                              3 หน่วยกติ 

-  มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                 2 หน่วยกติ 

-  มศว268 การศกึษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                2 หน่วยกติ 

-  มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                     2 หน่วยกติ 

-  มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                             3 หน่วยกติ 

-  มศว353 การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม                          3 หน่วยกติ 

-  มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                  2 หน่วยกติ 

-  มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม    2 หน่วยกติ 

-  มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                               2 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเอกก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิตดงันี้  หมวดวิชาเอก ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 78 หน่วยกิต 

ภอน111 อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ  3 หน่วยกติ ภอน111 อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ  3 หน่วยกติ 

ภอน212 ภาษาและอาชีพในองคก์รข้ามชาติ 3 หน่วยกติ ภอน112 ภาษาและอาชีพในองคก์รข้ามชาติ 3 หน่วยกติ 

ภอน121 วัฒนธรรมและภาษาตะวันออก      3 หน่วยกติ ภอน121 ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก 3 หน่วยกติ 

ภอน122 วัฒนธรรมและภาษาตะวันตก 3 หน่วยกติ -  

ภอน241 จิตวิทยาสงัคมในองค์กร 3 หน่วยกติ ภอน141 จติวิทยาและการสื่อสารในองค์กร 3 หน่วยกติ 

ภอน335 หลักการแปล 3 หน่วยกติ ภอน355 การแปลเชิงธุรกจิ  3 หน่วยกติ 

ภอน342 ภาวะผู้น าและกลุ่มที่มีประสทิธภิาพ   3 หน่วยกติ ภอน342 ภาษากบัภาวะผู้น าองคก์ร 3 หน่วยกติ 

ภอน336 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกติ ภอน261 การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 3 หน่วยกติ 

ภอน232 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ 3 หน่วยกติ ภอน231 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 หน่วยกติ 

ภอน123 บุคลิกภาพ และมารยาทธุรกจิสากล   3 หน่วยกติ -  

ภอน231 ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น  3 หน่วยกติ -  

ภอน233 ภาษาและการสื่อสารพหุวัฒนธรรม    3 หน่วยกติ -  

ภอน234 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในองค์กร 3 หน่วยกติ -  

ภอน375 การพูดในที่สาธารณะ 3 หน่วยกติ -  

ภอน493 สมัมนาภาษาเพ่ืออาชีพ 3 หน่วยกติ -  
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-  ภอน151 ภาษาเพ่ือการจัดเกบ็ข้อมูลดิจิทลั  3 หน่วยกติ 

-  ภอน251 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกจิ 3 หน่วยกติ 

-  ภอน252 การเขียนเขิงธุรกจิ  3 หน่วยกติ 

-  ภอน353 การสื่อสารธุรกจิในการประชุม  3 หน่วยกติ 

-  ภอน354 ภาษาเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลและ

จริยธรรม 

3 หน่วยกติ 

-  ภอน456 ภาษาเพ่ือการประกอบการและการสร้างธุรกจิ

ใหม่ 

3 หน่วยกติ 

-  ภอน462 ภาษาเพ่ือนวัตกรรมธุรกจิ 3 หน่วยกติ 

  วิชาบงัคบัคณะมนุษยศาสตร ์ก าหนดใหเ้รียน 6 หน่วยกิตดงันี้  

-  อกช303 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3 3 หน่วยกติ 

-  อกช304 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4 3 หน่วยกติ 

วิชาฝึกงานก าหนดใหม้ีการฝึกงาน 3 หน่วยกิตดงันี้  วิชาฝึกงาน ก าหนดใหม้ีการฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิตดงันี้  

ภอน391 การฝึกงานในประเทศ 3 หน่วยกติ ภอน481 การฝึกงานในประเทศ  3 หน่วยกติ 

ภอน392 การฝึกงานต่างประเทศ* 3 หน่วยกติ ภอน482 การฝึกงานต่างประเทศ*  3 หน่วยกติ 

  ภอน483 สหกจิศกึษา   6 หน่วยกติ 

วิชาเอกเลือก ก าหนดใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึง่ ไม่นอ้ย

กว่า 24 หน่วยกิต ดงันี้  

วิชาเอกเลือก เรียนไมน่อ้ยกว่า 24 หน่วยกิต ดงันี้  

ภอน272 การเขียนรายงานเชิงธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภอน273 การอ่านเชิงธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภอน371 ภาษาองักฤษเพ่ือการพาณชิย์      3 หน่วยกติ -  

ภอน372 ภาษาองักฤษเพ่ือการตลาด 3 หน่วยกติ -  

ภอน373 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชุมธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภอน374 การแปลแบบล่ามเชิงธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภอน473 ภาษาองักฤษเพ่ือการจัดการค้าปลีก   3 หน่วยกติ -  

ภอน494 ระเบียบวิธวีิจัยส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ 3 หน่วยกติ -  

ภอน495 ค้นคว้าอสิระ 3 หน่วยกติ -  

ภอน252 ภาษาองักฤษส าหรับเลขานุการ  3 หน่วยกติ -  

ภอน253 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 3 หน่วยกติ -  

ภอน351 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ -  

ภอน353 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิการบิน 3 หน่วยกติ -  

ภอน354 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเที่ยวต่างประเทศ 3 หน่วยกติ -  

ภอน361 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพันธ์ 3 หน่วยกติ -  

ภอน443 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 หน่วยกติ -  

ภอน282 การพูดภาษาองักฤษในสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์นัสมัย 3 หน่วยกติ -  

ภอน284 การเขยีนภาษาองักฤษผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิสท์นัสมัย 3 หน่วยกติ -  

ภอน362 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์  3 หน่วยกติ -  

ภอน363 ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นผู้ด าเนินรายการ 

และพิธกีร 

3 หน่วยกติ -  

ภอน364 ภาษาองักฤษเพ่ือการรายงานข่าว 3 หน่วยกติ -  

ภอน365 ภาษาองักฤษเพ่ือการโฆษณา 3 หน่วยกติ -  

ภอน486 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกติ -  

-  ภอน257 ภาษาเพ่ือการบริหารองค์กรนานาชาต ิ 3 หน่วยกติ 

-  ภอน262 ภาษาเพ่ือการจัดการสารสนเทศธุรกจิดิจิทลั 3 หน่วยกติ 

-  ภอน271 ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 1 3 หน่วยกติ 
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-  ภอน272 ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 2 3 หน่วยกติ 

-  ภอน358 ภาษาเพ่ือการเงิน 3 หน่วยกติ 

-  ภอน359 ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 

-  ภอน363 การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์เพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ 

-  ภอน364 ภาษาเพ่ือกฎหมายธุรกจิดจิทิลั 3 หน่วยกติ 

  ภอน373 ภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3 3 หน่วยกติ 

  ภอน374 การเขยีนเน้ือหาบนสื่อออนไลน์เพ่ืออุตสาหกรรม

บริการ 

3 หน่วยกติ 

  ภอน375 ภาษาเพ่ืองานประชาสมัพันธใ์นอุตสาหกรรม

บริการ 

3 หน่วยกติ 

  ภอน376 ภาษาเพ่ือธุรกจิการบิน 3 หน่วยกติ 

-  ภอน465 ภาษาเพ่ือการตลาดออนไลน์และการสร้างตรา

สนิค้า 

3 หน่วยกติ 

-  ภอน466 ภาษาเพ่ือการออกแบบเวบ็ไซต์ 3 หน่วยกติ 

-  ภอน477 ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิไมซ์  3 หน่วยกติ 

-  ภอน478 ภาษาเพ่ือการจัดการโลจิสตกิสใ์น

อุตสาหกรรมบริการ 

3 หน่วยกติ 

หมวดวิชาโท*  หมวดวิชาโท  

ภออ211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                    3 หน่วยกติ ภอจ211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                    3 หน่วยกติ 

ภออ212 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ ภอจ212 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ 

ภออ313 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                                               3 หน่วยกติ ภอจ313 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                                      3 หน่วยกติ 

ภออ314 ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ ภอจ314 ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ 

ภออ415 ภาษาจีนเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ ภอจ415 ภาษาจีนเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ 

ภออ416 วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย 3 หน่วยกติ ภอจ416 วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย  3 หน่วยกติ 

ภออ231 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ ภอญ221 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ 

ภออ232 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ ภอญ222 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 2  3 หน่วยกติ 

ภออ333 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 3 3 หน่วยกติ ภอญ323 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 3 3 หน่วยกติ 

ภออ334 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ ภอญ324 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ 

ภออ435 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ ภอญ425 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ 

ภออ436 วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นร่วมสมัย 3 หน่วยกติ ภอญ426 วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นร่วมสมัย 3 หน่วยกติ 

ภอต271 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ ภอย231 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  3 หน่วยกติ 

ภอต272 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ ภอย232 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2  3 หน่วยกติ 

ภอต373 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 3 หน่วยกติ ภอย333  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3  3 หน่วยกติ 

ภอต374 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ ภอย334 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ 

ภอต475 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ ภอย435 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ 

ภอต476 วัฒนธรรมเยอรมันร่วมสมัย 3 หน่วยกติ ภอย436 วัฒนธรรมเยอรมันร่วมสมัย 3 หน่วยกติ 

ภออ221 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ -  

ภออ222 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ -  

ภออ323 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3 3 หน่วยกติ -  

ภออ324 ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภออ425 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ -  

ภออ426 วัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย 3 หน่วยกติ -  

ภออ241 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ -  

ภออ242 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ -  

ภออ343 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 3 3 หน่วยกติ -  
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ภออ344 ภาษาเขมรเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภออ445 ภาษาเขมรเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ -  

ภออ446 วัฒนธรรมเขมรร่วมสมัย 3 หน่วยกติ -  

ภออ251 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ -  

ภออ252 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ -  

ภออ353 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3 3 หน่วยกติ -  

ภออ354 ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภออ455 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการ 3 หน่วยกติ -  

ภออ456 วัฒนธรรมเวียดนามร่วมสมัย 3 หน่วยกติ -  

ภอต261 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3 หน่วยกติ -  

ภอต262 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 3 หน่วยกติ -  

ภอต363 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3 3 หน่วยกติ -  

ภอต364 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือธุรกจิ 3 หน่วยกติ -  

ภอต465 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการบริการ 3 หน่วยกติ -  

ภอต466 วัฒนธรรมฝร่ังเศสร่วมสมัย 3 หน่วยกติ -  

หมวดวิชาเลือกเสรีก าหนดใหเ้ลือกเรียน ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดใหเ้ลือกศึกษาจากรายวิชาที่ไม่ใช่

วิชาเอก จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

จากรายวชิาใดกไ็ด้ที่มกีารจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ หรือ

เลือกเรียนในต่างประเทศโดยรับผดิชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยต้องเป็นรายวิชา

ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ หรือ เลือกศกึษากบั

มหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยรับผดิชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) มศว111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                             3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU111 Thai for Communication 

 ศกึษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขียน

พรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการ

สื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

SWU111 Thai for Communication 

 ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

การสงัเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

โดยเน้นทกัษะการเขียนสรปุความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1  3(2-2-5) มศว121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1                                 3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU121  English for Effective Communication I  

 พัฒนาทกัษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภวิัตน์ โดยเรียนรู้  เข้าใจ 

และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพา

ตน  น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการ

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

SWU121 English for Effective Communication I 

 ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการ

พูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน 

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2  3(2-2-5) มศว122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                             3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU122  English for Effective Communication II 

 พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิ

วัตน์ โดยฝึกทกัษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวน การเรียนรู้  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น า

ภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

SWU122 English for Effective Communication II 

 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเ น้นการอ่านและการเขียน

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการ

อ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) มศว123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU123 English for International Communication I 

 พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาน  เรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน  

เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ

SWU123 English for International Communication I 

 ศกึษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่

ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และ

กจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ในการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่ งของ

สงัคมไทยและสงัคมโลก 

มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2  3(2-2-5) มศว124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2            3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU124 English for International Communication II 

 พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาน  เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็น

ภาษานานาชาติ  พัฒนาการน าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาองักฤษ

ผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถ

ทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็น

ผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

SWU124 English for International Communication II 

 ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้ เรียน

ที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่

หลากหลาย โดยฝึกปฏบิัติผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) มศว242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                     3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU144 Mathematics in Daily Life 

 ศกึษาคณิตศาสตร์กบัการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ส าหรับ

ผู้บริโภค คณิตศาสตร์กบัศลิปะ คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็น

ฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล  การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 

SWU242 Mathematics in Daily Life 

 ศกึษาวิธคีิดและหลักการคณิตศาสตร์กบัความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล 

คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กบัความงาม การ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกตใ์ช้คณิตศาสตร์และสถิติใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์  3(2-2-5) มศว151  การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                             3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU151 General Education for Human Development  

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้าน

มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนา

ศกัยภาพการรับรู้และการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้   การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์

ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทาง ในการแก้ปัญหา  

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพ 

SWU151 General Education for Human Development 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาใน

ระดับอุดมศกึษา ความส าคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การ

พัฒนาทกัษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหา

อย่างมีวิจารณญาณ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

มศว251 มนุษย์กบัสงัคม    3(2-2-5) มศว263  มนุษย์กบัสนัติภาพ                                    2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU251 Man and Society  

 ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 

โดยมุ่งให้ผู้ เรียน  มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเอง

ให้รู้ เท่าทนัสงัคม  มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  

ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์   มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกนัใน

สงัคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสนัติ ตระหนักในหน้าที่รับผดิชอบและบทบาทที่พึง

มีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม   

SWU263 Human and Peace 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา 

ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน 

สงัคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบิัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุ

ของมนุษยชาติ 

มศว362 มนุษย์กบัอารยธรรม   3(2-2-5) มศว264  มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                       2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU362 Man and Civilization 

 ศึกษาและเปรียบเทยีบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่

ยุคโบราณถึงปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียน อารยธรรม

ในดินแดนต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลก

ปัจจุบัน  รวมทั้งการศกึษาในส่วนที่เกี่ยวกบัอารยธรรมไทย  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมโลก 

SWU264 Human in Multicultural Society 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ

วิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสงัคม เช้ือชาติ ศาสนา การศกึษา ที่มีผลต่อความเช่ือ

และวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสงัคม การเสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคม

พหุวัฒนธรรม 

มศว363 มนุษย์กบัการเมอืง การปกครอง และกฎหมาย 3(2-2-5) มศว161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                                2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU363  Man and Politics, Government and Law 

 ศกึษาธรรมชาติของสงัคมมนุษย์และสงัคมการเมือง การจัดระเบียบ ทางการเมือง  

องค์กรที่ใช้อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  

พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง 

และกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

SWU161 Human in Learning Society 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(2-2-5) มศว252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                  3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU252  Aesthetics for Life 

 ศกึษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของ

สนุทรียะที่มีต่อการด ารงชีวิต ศกึษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกบั

ธรรมชาติ ศลิปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม  สนุทรียะที่ผสานสมัพันธก์บับริบทสงัคม 

วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้  สื่อและประสบการณ์ที่

หลากหลาย 

SWU252 Aesthetics for Life 

 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่

เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสัมพันธ์

กบับริบทสงัคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

มศว142  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) มศว244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                            3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU142 Science for Life Quality Development and Environment 

 ศกึษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี 

ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  

รวมทั้งศกึษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

สงัคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนัติสขุอย่างยั่งยืน 

SWU244 Science for Better Life and Environment 

 ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและ

ความส าคัญของการอยู่ร่วมกนัอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบ

ของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทนัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มศว341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) มศว245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                            2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 ศกึษาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสกิสท์ี่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น 

ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎี

สมัพันธภาพ ทฤษฎีฟิสกิสค์วอนตั้ม  ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส ์ น าไปสู่ความเข้าใจเร่ือง

ของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต 

SWU245 Science, Technology and Society 

 ศกึษากระบวนทศัน์ และวิธคีิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์

ส าคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสงัคม การสะท้อน

คิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบับริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

มศว143 พลังงานทางเลือก    3(2-2-5) มศว248  พลังงานทางเลือก                                           2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU143  Alternative Energy 

 ศกึษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกบัปรากฏการณ์

โลกร้อน ภาวะ เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกจิ ความหมายและ

ความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือ กระบวนทศัน์ที่มีต่อการ

จัดการพลังงานให้มีความเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม มคีวามยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมาย 

ทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดียวการสร้าง ภมูิคุ้มกนัให้เกดิขึ้นในระบบพลังงาน  การสร้าง

ภมูิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มอียู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการด าเนิน

ชีวิตที่สนัติสขุและยั่งยืน 

SWU248 Alternative Energy 

 ศกึษาความหมาย ความส าคญั กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการ

ใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี

ส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การจัด

การพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูิปัญญาและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์   3(2-2-5) มศว251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                            2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU358 Music and Human Spirit 

 ศกึษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจาก 

อดีตและร่วมสมยัดนตรีตะวนัออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจาก 

อดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

SWU251 Music and Human Spirit 

 ศกึษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรี

เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสงัคม รวมทั้งฝึกประยุกต์

และถ่ายทอดศลิปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 
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หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

มศว357 ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์   3(2-2-5) มศว254  ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์                               2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU357  Art and Creativity  

 ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิด

ความงามและสนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อัน

จะน าไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่

หลากหลาย 

SWU254 Art and Creativity 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิด

ความงามและสนุทรียะในงานศลิปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

มศว356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา   3(2-2-5) มศว257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                             2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU356  Literature for Intellectual Powers 

 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้น 

การศึกษาในเชิงคิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญาพลังจินตนาการ และพลังในการ 

ด าเนินชีวิต อนัจะช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

SWU257 Literature for Intellectual Power    

               ศกึษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งใน

อดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับ

จิตใจ 

มศว361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม  3(2-2-5) มศว262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                             2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU361 History and Effects on Society 

 ศกึษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์

สากล ที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสงัคม 

ประวัติศาสตร์การเมือง สงัคม เศรษฐกจิ ศลิปวัฒนธรรม 

SWU262 History and Effects on Society 

              ศกึษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลัง

ขับเคล่ือนสงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม และแนวโน้มการก่อรปูทางสงัคมในบริบทของโลกาภวิัตน์ 

มศว364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภวิัตน์   3(2-2-5) มศว265  เศรษฐกจิโลกาภวิัตน์                                  3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU364  Economy in Globalization 

 ศึกษาพ้ืนความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพ

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกจิโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารง

ชีวิตประจ าวัน 

SWU265 Economic Globalization 

 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มี

อิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 

วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

มศว365  หลักการจัดการสมัยใหม่   3(2-2-5) มศว267  หลักการจัดการสมัยใหม่                                        2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU365 Principles of Modern Management 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิด 

เกี่ยวกับการจัดการองค์กรการจัดการทรัพยากรขององค์กรประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การ

พัฒนาองค์กร และการพัฒนาสงัคมที่ก้าวหน้าและสนัติสขุ 

SWU267 Principles of Modern Management 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิด

เกี่ยวกบัการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการ

จัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยืน 

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(2-2-5) มศว352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                                          3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU352 Philosophy and Thinking Process 

 ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและ

ตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สมัพันธก์บั

ชีวิต สงัคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มี

คุณธรรมจริยธรรม 

SWU352 Philosophy and Thinking Process 

 ศกึษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับ

ชีวิต สงัคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรม

จริยธรรม 

มศว371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) มศว354  ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                               3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU371 Creativity, Innovation and Technology 

 ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย

กระบวนการต่างๆ  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน 

ความสมัพันธก์บัชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย 

SWU354 Creativity and Innovation 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม กฎหมายลิขสทิธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา กรณีศกึษาการพัฒนานวัตกรรมที่

ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว355 พุทธธรรม     3(2-2-5) มศว355  พุทธธรรม                                                    3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU355  Buddhism 

 ศกึษาภมูิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการ

ด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ

ศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีศลีธรรมจรรยา  

มีระเบียบวินัยและสนัติสขุ 

 

SWU355 Buddhism 

 ศกึษาภมูิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการ

ด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา 

และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศลีธรรมและสนัติสขุ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

มศว366 จิตวิทยาสงัคม    3(2-2-5) มศว356  จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                    2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU366 Social Psychology 

 ศกึษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤตกิรรมของมนุษย์ พฤตกิรรม

สงัคม  ตัวแปรต่างๆทางสงัคมที่ท  าให้เกดิพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  

โครงสร้างทางสงัคม  กระบวนการต่างๆทางสงัคม เจตคติ การรับรู้ทางสงัคม 

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการ

สื่อสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางสงัคม 

SWU356 Social Psychology for Living 

 ศกึษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสงัคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบั

พฤตกิรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสงัคมที่ท  าให้เกดิพฤตกิรรมและสภาวะทางจิต การ

วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสงัคม การหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสงัคมและการด าเนินชีวิตอย่าง

มีความสขุ 

มศว373 ภมูิลักษณ์ชุมชน    3(2-2-5) มศว361  มศว เพ่ือชุมชน                                              3(1-4-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU373  Man and Community 

 ศกึษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาภมูิลักษณชุ์มชน ภมูิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น 

ลักษณะเฉพาะ และความผสานสมัพันธใ์นชุมชนในบริบทของพ้ืนที่ทางภมูิศาสตร์ พ้ืนที่

ทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่ทางชาติพันธุ ์บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

SWU361 SWU for Communities 

 ศกึษาวิธกีารและเคร่ืองมือศกึษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูร

ณาการการเรียนรู้ ผ่านกจิกรรมนิสติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกจิ สงัคม รวมทั้งเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การ

พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

มศว372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น    3(2-2-5) มศว362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                                2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU372 Local Wisdom 

 ศกึษาและค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ภมูิปัญญาชุมชน ภมูิปัญญาที่เกดิจาก

กระบวนการคิด  การเรียนรู้  การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏสิมัพันธใ์นชุมชน ภมูิ

ปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้อื่น ภมูิปัญญาในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ภมูิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการ

เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

SWU362 Local Wisdom 

 ศกึษาค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ความสมัพันธข์องภมูิปัญญาท้องถิ่นกบัการ

ด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภวิัตน์กบัการ

พัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน เพ่ือหาแนวทางสบืสานและ

พัฒนาตามบริบทสงัคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนา

ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มศว374 สมัมาชีพชุมชน    3(2-2-5) มศว363  สมัมาชีพชุมชน                                           2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU374 Ethical Careers for Community 

 ศกึษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพที่เข้มแขง็ 

ปลูกฝัง สร้างส านึก และสร้างความตระหนักในศกัดิ์ศรีชุมชน สมัมาชีพที่ผูกพันและ

เคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สนัติสขุ คุณความดี ศลิปวัฒนธรรม และปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

SWU363 Ethical Careers for Community 

 ศกึษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เรียนรู้

ร่วมกบัชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความตระหนักในศกัดิ์ศรีของ

ชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และยั่งยนื 
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มศว112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU112 Thai Literary Review 

 ศกึษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้  ภมูิปัญญา คุณค่าของภาษาและ

ความเป็นไทยในงานวรรณกรรม  ทั้งน้ีโดยเลือกศกึษาจากวรรณกรรม ในอดตี ร่วมสมัย 

ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU131 French for Communication I  

 ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้าน

การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน

ภาษาฝร่ังเศสอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

มศว132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU132 French for Communication II 

บุรพวิชา : มศว131 

 ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศส เพ่ือ

การสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน

ชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรยีนภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สงูขึ้น 

มศว133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU133 German for Communication I 

 ศกึษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้าน

การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน

ภาษาเยอรมันอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 
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มศว134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU134 German for Communication II 

บุรพวิชา : มศว133 

 ศกึษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือ

การสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน

ชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรยีนภาษาเยอรมัน ในระดับที่สงูขึ้น 

มศว135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU135 Chinese for Communication I 

 ศกึษาภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมี

ประสทิธภิาพต่อไป 

มศว136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU136  Chinese for Communication II 

บุรพวิชา : มศว135 

 ศกึษาภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ใน

สถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สงูขึ้น 

มศว137 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU137  Japanese for Communication I 

 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น

อย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 
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มศว138 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU138 Japanese for Communication II 

บุรพวิชา : มศว137 

 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวชิาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการ

สื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน 

ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัที่สงูขึ้น 

มศว141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU141 Information Literacy Skills 

 ศกึษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทกัษะในการ

สบืค้นและอ้างองิข้อมูล  การใช้ซอฟทแ์วร์ต่างๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  

โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU145  Wellness and Healthy Lifestyle 

 ศกึษาหลักการและแนวคิดของสขุภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิด

ดังกล่าวเข้ากบัวิถชีีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพส่วนบุคคลของนิสติ  ให้สามารถ

พัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วถิีชีวิตในเชิง

สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกบับริบททางสงัคม 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU351  Personality Development 

 ศกึษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรปูธรรมและนามธรรม เพ่ือการด าเนิน

ชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสงัคม ท่ามกลาง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสงัคมโลกด้วยสื่อ

และกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 
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มศว353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU353  Man, Reasoning and Ethics 

 ศกึษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิด

อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบั

ตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว354 มนุษย์กบัสนัติภาพ    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU354  Man and Peace 

 ศกึษาแนวคิดเกี่ยวกบัสนัติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว 

ชุมชน สงัคม ศกึษาหลักสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏบิัติของผู้ที่มอีุดมการณ์  ที่เกี่ยวกบั

สนัติภาพ และสนัติสขุของมวลมนุษยชาติ 

มศว367 กฎหมายทั่วไป    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU367 Legal Studies 

 ศกึษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสมัพันธร์ะหว่าง

กฎหมายกบัศลีธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดับช้ัน และหมวดหมู่

ของกฎหมาย  กฎหมายส าคญัที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการ

เรียนรู้  และสื่อที่หลากหลาย 

มศว375 ธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการชุมชน  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

SWU375 Good Governance in Community Management 

 ศกึษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏบิัติธรรมาภบิาลการบริหารจัดการ

ชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธบิาย

ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแขง็และยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่

หลากหลาย 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ไม่มี มศว131  ลีลาศ                                                                       1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU131 Social Dance 

 เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทใน

การเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

ไม่มี มศว132  สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                  1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU132 Personal Fitness 

 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความ

แขง็แรง ความเรว็ ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของ

ระบบการไหลเวียนโลหิต 

ไม่มี มศว133  การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ                                                  1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU133 Jogging for Health 

 หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทน

ของระบบการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออก

ก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ 

ไม่มี มศว134  โยคะ                                                                    1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU134 Yoga 

 เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความ

อ่อนตัว และความแขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ไม่มี มศว135  ว่ายน า้                                                     1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU135 Swimming 

 เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความ

ปลอดภยัในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

ไม่มี มศว136  แบดมินตัน                                                        1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU136 Badminton 

 ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ 

การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธกีารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็

รักษาอุปกรณ์และความปลอดภยัในการเล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 

ไม่มี มศว137  เทนนิส                                                     1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU137 Tennis 

 เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส 

กติกาการแข่งขัน กลวิธกีารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอปุกรณ์ และ

ความปลอดภยัในการเล่นเทนนิสเพ่ือสขุภาพ 

ไม่มี มศว138  กอล์ฟ                                                    1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU138 Golf 

 ความเป็นมาของกฬีากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กตกิา

การเล่นกอล์ฟ การใช้และเกบ็รักษาอปุกรณ์ และความปลอดภยัในการเล่นกอล์ฟเพ่ือ

สขุภาพ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ไม่มี มศว139  การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                                              1(0-2-1)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU139 Weight Training 

 เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบิัติ การฝึกโดย

การใช้น า้หนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและ

กล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกบัการศกึษาเทคนคิการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

ไม่มี มศว141  ชีวิตในโลกดจิิทลั                                      3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU141 Life in a Digital World 

 ศกึษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั 

ทกัษะการสบืค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ภยัอนัตรายในโลกดิจิทลัและแนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรปูแบบ

ต่างๆ การจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทนัสื่อสารสนเทศและ

เทคโนโลย ี

ไม่มี มศว241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                          2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU241 Digital Technology and Society Trends 

 ศกึษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อสงัคม

ในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกจิ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภค

เทคโนโลยีของสงัคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจทิลัใน

สงัคมโลกอนาคต 

ไม่มี มศว243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                 3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU243 Personal Financial Management 

 ศกึษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินใน

การบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผน

การออมและประกนั การบริหารหนี้  และการวางแผนลงทุน 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ไม่มี มศว246  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                        2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU246 Healthy Lifestyle 

 ศกึษาองค์ประกอบและความส าคัญของสขุภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่

มีผลต่อสขุภาพ โรควิถีชีวิตกบัพฤตกิรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธป้ีองกนัและ

การรักษา การพัฒนาวถิีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ 

ไม่มี มศว247  อาหารเพ่ือชีวิต                                                 2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU247 Food for Life 

 ศกึษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหาร เพ่ือ

สขุภาพ สมุนไพร ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อนัตรายจากอาหารและมาตรฐาน ความ

ปลอดภยั หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และ

การฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวตัถุดิบที่ปลอดภยัและมีคุณค่า 

ไม่มี มศว253  สนุทรียสนทนา                                          2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU253 Dialogue 

 ศกึษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธ ีแนวทางปฏบิัติของสนุทรียสนทนา ระดับของ

การสื่อสาร การประยุกต์ใช้สนุทรียสนทนาในการด าเนินชีวติ โดยการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สกึร่วมกนัผ่านศลิปะการฟังอย่างลึกซ้ึง 

การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบิัติสนุทรียสนทนาในสถานการณ์ที่

หลากหลาย 

ไม่มี มศว255  ธรรมนูญชีวิต                                                      2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU255 Constitution For Living 

 ศกึษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่

เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏบิัตตินในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนา

ชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบิตัิ 
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ไม่มี มศว256  การอ่านเพื่อชีวิต                                               2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU256 Reading for Life 

 ศกึษาหลักการอ่านจับใจความ วเิคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างาน

เขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ไม่มี มศว258  ศลิปะการพูดและการน าเสนอ                                2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU258 Arts of Speaking and Presentation 

 ศกึษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธกีารพูด การ

เตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวจันภาษา

และอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

ไม่มี มศว261  พลเมืองวิวัฒน์                                         3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU261 Active Citizens 

 ศกึษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย 

กระบวนทศัน์เกี่ยวกบัพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่

พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสนัติ 

วิธใีนการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล า้ ใน

สงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

ไม่ม มศว266  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                           2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

 

SWU266 Sufficiency Economy 

 ศกึษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสงัคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียง เปรียบเทยีบกบัเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการ อนั

เนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ อนัจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผดิชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภวิัตน์ 
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ไม่มี มศว268  การศกึษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                          2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU268 Social Study by Research 

 ศกึษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและ

สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี มศว341  ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                                  2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

SWU341 Business in a Digital World 

 ศกึษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบิัติ หลักจริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

ไม่มี มศว351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU351 Personality Development 

             ศกึษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง 

การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและ

การสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

ไม่มี มศว353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU353 Logical Thinking and Ethics 

 ศกึษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้  คุณธรรม จริยธรรม 

เรียนรู้ความส าคัญของวิธคีิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสงัคม และฝึกพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสขุท่ามกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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ไม่มี มศว357  สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                         2(2-0-4)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU357 Mental Health and Social Adaptability 

 ศกึษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสขุภาพจิต การปรับตัวในสงัคม 

การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ไม่มี มศว358  กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                        2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU358 Creative Activities for Life and Social Development 

 ศกึษาความหมาย ความส าคญั ทรัพยากร ประเภทและรปูแบบของกจิกรรม

สร้างสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกจิกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และพัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

ไม่มี มศว364  กจิการเพ่ือสงัคม                                       2(1-2-3)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

SWU364 Social Enterprise 

 ศกึษาความหมาย ความส าคญั หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการ

บริหารจัดการกจิการเพ่ือสงัคม เรียนรู้กจิการเพ่ือสงัคมในรปูแบบต่างๆ วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์องค์ความรู้จากกจิการเพ่ือสงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์

กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติร่วมกบัชุมชน 

หมวดวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติดังนี้  หมวดวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ  

ภอน111  อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ  3(2-2-5) ภอน111 อาชีพและการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC111 Careers and Language for Careers  

 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศพัท ์ส านวน และการใช้

ภาษาในบริบทของแต่ละสาขาวิชาชีพ 

ELC111  Careers and Language for Careers 

 ฝึกการใช้ภาษาองักฤษพ้ืนฐานในแวดวงธุรกจิดิจิทลั ด้านธุรกรรมออนไลน์ 

การจัดการประชุม การประกอบการ และการสร้างธุรกจิใหม่ การตลาด และธุรกจิ

บริการด้านท่องเที่ยว โรงแรม สขุภาพ 
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ภอน212 ภาษา และอาชีพในองคก์รข้ามชาต ิ  3(3-0-6) ภอน112 ภาษาและอาชีพในองคก์รข้ามชาติ 3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC212 Language and Careers in Multinational Companies 

 ศกึษาการใช้ภาษาองักฤษในเชิงธุรกจิโลกทศัน์ในวงการธุรกจิข้ามชาติ การค้า

ชายแดนองค์กรระหว่างประเทศ ตลาดการค้า การเงินระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ธุรกจิ

การท่องเที่ยว การสร้างสมัพันธภาพและการเจรจาต่อรองเชิงธุรกจิ 

ELC112  Language and Careers in Multinational Organizations 

 ศกึษาภาษาองักฤษในเชิงธุรกจิ การใช้ภาษาส าหรับการติดต่อธุรกจิข้ามชาติ 

องค์กรระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ ธุรกจิการท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาเพ่ือสร้างสมัพันธภาพ และเจรจาทางธุรกจิที่มี

ประสทิธภิาพ 

ภอน121  วัฒนธรรมและภาษาตะวันออก      3(3-0-6) ภอน121 ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก  3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ELC121 Eastern Culture and Languages 

 ศกึษาแนวความคิดวัฒนธรรมตะวันออก การวิเคราะห์วัฒนธรรมและภาษา 

เง่ือนไขทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมืองการปกครอง และความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ ที่

ส่งผลต่อวิถีชีวิต และอตัลักษณ์ของชนชาติตะวันออก 

ELC121  Eastern and Western Cultures and Languages 

 ศกึษาและเปรียบเทยีบแนวความคิดวฒันธรรมตะวันออกและตะวันตก การ

วิเคราะห์วัฒนธรรมและภาษา เงื่อนไขทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมืองการปกครอง และ

ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อวิถชีีวิต และอตัลักษณ์ของชนชาตติะวันออก

และตะวันตก รวมถึงการขยายอทิธพิลของอารยธรรมตะวันตกจนกลายเป็นกระแสหลัก

ในโลกยุคโลกาภวิัตน ์

ภอน122  วัฒนธรรมและภาษาตะวันตก  3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC122 Western Culture and Languages 

 ศกึษาแนวความคิดวัฒนธรรมตะวันตก การวิเคราะห์วัฒนธรรมและภาษา 

เงื่อนไขทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมืองการปกครอง และความสมัพันธ์ ระหว่างประเทศ 

ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต และอตัลักษณ์ของชนชาติตะวันตก การขยาย อทิธพิลของอารยธรรม

ตะวันตกจนกลายเป็นกระแสหลักในโลกยุคโลกาภวิัตน์ 

ภอน241 จิตวิทยาสงัคมในองคก์ร  3(2-2-5) ภอน141 จิตวิทยาและการสื่อสารในองค์กร   3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ELC241 Social Psychology in Organization  

 ศกึษาการน าหลักการและทฤษฎีทางจติวิทยาสงัคมไปประยุกต์เพ่ือให้เกดิ

ความเข้าใจและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรโดยอภปิรายจาก

กรณีศกึษาและประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร 

ELC141 Organizational Psychology and Communication  

 ศกึษาการน าหลักการและทฤษฎีทางจติวิทยาไปประยุกต์เพ่ือให้เกดิความ

เข้าใจและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรโดยอภปิรายจาก

กรณีศกึษาและประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร 
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ภอน335 หลักการแปล  3(3-0-6) ภอน355  การแปลธุรกจิ    3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ELC335 Principles of Translation 

 ศกึษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์เพ่ือน ามาประยุกต์ในการ

แปลภาษา รวมทั้งฝึกฝนการแปลประเภทงานเขียนที่หลากหลายเพ่ือสร้างทกัษะการแปล

เบื้องต้น ศกึษาความแตกต่างของกลวิธทีี่ใช้ในการแปล ปัญหาและวิธแีก้ปัญหาในการ

แปล 

ELC355 Business Translation 

 ศกึษาหลักการ กลวิธ ีและฝึกการแปลข่าว บทความ สารคดี เอกสารธุรกจิ

ประเภทต่างๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดย

เน้นศพัทแ์ละส านวนทางธุรกจิ 

ภอน342 ภาวะผู้น าและกลุ่มที่มีประสทิธภิาพ  3(2-2-5) ภอน342  ภาษากบัภาวะผู้น าองค์กร   3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ELC342 Leadership and an Effective Group 

 ศกึษาภาวะผู้น าและเงื่อนไขในการใช้ภาวะผู้น าแต่ละแบบบุคลิกภาพและ

จริยธรรมของผู้น าบทบาทของผู้น าในการก าหนดโครงสร้างเป้าหมายและการพัฒนา

กระบวนการในการท างาน การสร้างสมัพันธภาพภายในกลุ่มการประสานสมัพันธร์ะหว่าง

กลุ่มในองค์การ การเสริมสร้างพลังในการท างานการแก้ปัญหาการท างานและพฤตกิรรม

ของบุคคลในกลุ่มโดยเน้นการเรียนรู้ ด้วย การฝึกปฏบิัตจิากกจิกรรมกลุ่ม 

ELC342 Language and Organizational Leadership 

 ศกึษาการใช้ภาษาที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้น าในแต่ละแบบ บุคลิกภาพ 

จริยธรรมของผู้น า บทบาทของผู้น าในการก าหนดโครงสร้างเป้าหมายและการพัฒนา

กระบวนการในการท างาน การสร้างสมัพันธภาพภายในองคก์ร การแก้ปัญหาการ

ท างานและพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร 

ภอน366 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) ภอน261  การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน ์   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC366 Creative Writing 

 ศกึษาการวิเคราะห์โครงสร้างและวัจนลีลาการเขียน กลวิธเีปรียบเทยีบการ

เขียนในวัจนลีลาที่หลากหลาย ใช้จินตนาการส าหรับบันเทงิคดีและสารัตถคดีการใช้

ภาษาภาพพจน์การอุปมาอุปไมยส าหรับประเภทงานเขียนและมีจุดมุ่งหมายฝึกเขยีนนว

นิยายสั้นเร่ืองสั้นค าบรรยายภาพบทกวีบทภาพยนตร์และบทละคร 

ELC261 Digital Media Content Writing 

 ศกึษาภาษาและกลวิธกีารเขียนและการน าเสนอเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ การ

เล่าเร่ือง การประชาสมัพันธอ์งค์กรด้วยเนื้อหา กระแสนิยมในการเขียนเนื้อหาบนสื่อ

ออนไลน์ 

ภอน232 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ   3(3-0-6) ภอน231  สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ELC232 English Phonetics  

 ศกึษาสทัศาสตร์ภาษาองักฤษ การออกเสยีงและเปล่งเสยีง (สรีรสทัศาสตร์)

กายภาพของเสยีงหรือคล่ืนเสยีง (กลสทัศาสตร์) และการได้ยินและรับรู้ เสยีง (โสต

สทัศาสตร์) รวมทั้งการถ่ายทอดเสยีงพยัญชนะและสระด้วยสทัอกัษร 

ELC231 English Phonetics for Communication 

 ศกึษาระบบเสยีงภาษาองักฤษ กลไกการผลิตเสยีงพูด การแปรของเสยีง 

การเน้นเสยีงและจังหวะการพูด เสยีงภาษาองักฤษที่เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียน ไทย และ

ส าเนียงภาษาองักฤษในภมูิภาคต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกออกเสยีง ถ่ายทอด เสยีง

ด้วยสทัอกัษร และการใช้ตัวแปลงข้อความภาษาองักฤษเป็นสทัอกัษรออนไลน์ 
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ภอน123  บุคลิกภาพ และมารยาทธุรกจิสากล    3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ELC123 Personality and Business Manner 

 ศกึษาเกี่ยวกบัวชิาการพัฒนาบุคลิกภาพ สิ่งที่มีอทิธพิลต่อภาวะการเป็นผู้น า

ธุรกจิทุกระดับ ทกัษะการพูดติดต่องานธุรกจิ การเข้าร่วมประชุมและทกัษะเสนอความ

คิดเหน็ต่อที่ประชุม การตัดสนิใจทางธุรกจิ การจูงใจ การเกล้ียกล่อม การเจรจาต่อรอง 

การเข้าสงัคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกจิทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ฝึก

ปฏบิัติและรู้จักท าการวิเคราะห์ การประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถ

ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธภิาพและท างานอย่างมีความสขุ 

ภอน231 ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC231 Introduction to Language and Linguistics  

 ศกึษาภาษาอย่างเป็นระบบด้วยวิธทีางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของภาษาที่มี

ลักษณะเฉพาะ ความเป็นสากลลักษณ์ที่ทุกภาษามีร่วมกนั และมีลักษณะเฉพาะที่ท  าให้

ภาษาแตกต่างกนั ศกึษาระบบเสยีง ระบบการสร้างค า โครงสร้างไวยากรณ์ การแปรของ

ภาษา การเปล่ียนแปลงของภาษา และความสมัพันธ ์ของภาษาศาสตร์กบัศาสตร์อื่น การ

รับรู้ภาษา และภาษาศาสตร์จิตวิทยา 

ภอน233 ภาษาและการสื่อสารพหุวัฒนธรรม     3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC233 Language and Cross Culture Communication 

 ศกึษาบทบาทของภาษาองักฤษในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกบับุคคล

ที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกนัศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างภาษาและวัฒนธรรม

ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติอื่นพัฒนาทกัษะการ สนทนาและสร้าง

ทศันคติที่ดีในการสื่อสารภาษาองักฤษกบัเจ้าของวัฒนธรรมน้ัน 

ภอน234 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในองค์กร       3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC234 English for Organization Communication 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และหลักการใช้ภาษาองักฤษรวมถึงความเข้าใจการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพ่ือการฟัง พูด อ่าน และเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการ

สื่อสารในองค์กร การทกัทาย การนัดหมายการสนทนาและการจดบันทกึข้อความทาง
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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หมายเหตุ 

โทรศพัท ์การต้อนรับผู้มาเยอืน การแนะน าองค์กรการอ่านแผนภมูิ กราฟ ตาราง และ

สถิติทางธุรกจิการอ่านจบัใจความส าคญัจากหนังสอืพิมพ์ การเขียนบันทกึข้อความ 

 ปรับออก 

ภอน375  การพูดในที่สาธารณะ  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC375 Public Speaking 

 ศกึษาศลิปะการพูดในที่สาธารณะโดยอาศยัหลักวาทศลิป์ สนุทรียะแห่งภาษา 

และหลักจูงใจโดยฝึกใช้ภาษา น า้เสยีง ท่าทางเทคนิคและสื่อ ที่เหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานการณ ์

ภอน493 สมัมนาภาษาเพ่ืออาชีพ   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC493 Seminar in Language for Careers 

 ศกึษาสมัมนา อภปิราย แลกเปล่ียนกระบวนทศัน์และวิธกีาร ของผู้มี

ประสบการณ์การใช้ภาษาในอาชีพที่ประสบความส าเรจ็ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบั

การปฏบิัติงานใน องคก์ร ธุรกจิ และธุรกจิการบริการ 

ไม่มี ภอน151  ภาษาเพ่ือการจัดเกบ็ข้อมูลดิจิทลั   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC151 Language for Digital Data Storage  

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาองักฤษที่ใช้ในเทคโนโลยี

การจัดเกบ็ข้อมูล การค้นคืน และการจัดการข้อมูลในองค์กร ประเภท ของระบบการ

จัดเกบ็ข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ายจัดเกบ็ข้อมูล การดูแลความปลอดภยัในการจัดเกบ็

ข้อมูล และการจัดการสื่อจัดเกบ็ข้อมูล 

ไม่มี ภอน251  ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกจิ  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

ELC251 English for Business Presentation 

 ฝึกทกัษะภาษาและการสื่อสารเพ่ือการน าเสนอทางธุรกจิอย่างมี

ประสทิธภิาพ วิธกีารจูงใจ การสงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการน าเสนอ วิธกีารน าเสนอ อย่าง
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

มืออาชีพ การใช้สื่อที่หลากหลายและใช้ภาษาที่กระชับเพ่ือการน าเสนอข้อมูลที่ตรงกบั

ผู้ฟังและกลุ่มเป้าหมาย 

 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน252  การเขียนธุรกจิ    3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC252 Business Writing 

 ศกึษาลักษณะและรปูแบบของงานเขียนในบริบทธุรกจิ ฝึกทกัษะการเขียน

โดยใช้ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์ส าหรับงานเขียนเชิงธุรกจิ โครงสร้างประโยค 

ประโยคใจความส าคญั ใจความหลัก การใช้ค าเช่ือมความ การค้นคว้าและสบืค้นข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลจริง การวางแผนและการลงมือเขียนจริง การเขียนอ้างองิเอกสารต ารา

และงานต่างๆ 

 

ไม่มี ภอน353  การสื่อสารธุรกจิในการประชุม   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC353 Business Communication in Meetings 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนส าหรับการประชุมทางธุรกจิ ฝึกทกัษะการฟังและ

การพูดภาษาองักฤษในกระบวนการประชุม การเปิดการประชุม การขอความคิดเหน็ 

การแสดงความคิดเหน็ การแสดงความเหน็ด้วย การแสดงความไม่เหน็ด้วย การ

ขัดจังหวะการประชุม การสรปุการประชุม และการปิดประชุม ฝึกอ่านและเขียนวาระ

การประชุมและรายงานการประชุม ฝึกนัดหมายการประชุม 

 

ไม่มี ภอน354  ภาษาเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม 3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC354 Language for Human Resource Management and Ethics 

 ศกึษาศพัทเ์ฉพาะในการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักการบริหารทรัพยากร

บุคคลเบื้องต้น จริยธรรมในการบริหาร หลักธรรมาภบิาล ฝึกทกัษะการอ่านบทความ

เกี่ยวกบันโยบายบริษัทด้านการพัฒนาบุคลากร และการเขียนลักษณะงานและ

คุณสมบัติของต าแหน่งงานที่ต้องการ น าเสนอแผนการฝึกอบรมพนักงาน ส ารวจและ

ประเมินผลการปฏบิัติงาน 
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ไม่มี ภอน456  ภาษาเพ่ือการประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่ 3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC456 Language for Entrepreneurship and Startup Business 

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการประกอบการและการสร้าง

ธุรกจิใหม่ และส ารวจโอกาสทางการตลาดในการสร้างธุรกจิใหม่ การวิเคราะห์ตลาด

สนิค้า และการบริการ การก าหนดกลยุทธธ์ุรกจิใหม่ การจัดการทางการเงิน การภาษี

และกฎหมายธุรกจิที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างธุรกจิใหม่ การพัฒนาและการลงสู่การปฏบิัติ

ตามแผน รวมถึงการจัดการธุรกจิใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 

ไม่มี ภอน462  ภาษาเพ่ือนวัตกรรมธุรกจิ   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC462 Language for Business Innovation 

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรมทางธุรกจิ เทคนิคการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกจิ และการ

วางแผนกลยุทธส์ าหรับสนิค้านวัตกรรม 

 วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้   

 อกช303  ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ECP303 English for Career Preparation III 

 ศกึษาและฝึกทกัษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศพัทท์ี่ใช้

ในการสื่อสารนานาชาติที่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการสอบวัดระดับ

ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English 

for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไปหรือเทยีบเท่า 

 อกช304  ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ECP304 English for Career Preparation IV 

 ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่

ซับซ้อน และค าศพัทใ์นบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกบั

เกณฑม์าตรฐานของการสอบวดัระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC) 

ที่คะแนน 700 ขึ้นไปหรือเทยีบเท่า 
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วิชาฝึกงานก ากนดใหม้ีการฝึกงาน 3 หน่วยกิตดงันี้  วิชาฝึกงาน ก ากนดใหม้ีการฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิตดงันี้   

ภอน391 การฝึกงานในประเทศ  3(0-9-6) ภอน481 การฝึกงานในประเทศ    3(0-40-0)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC391 Practicum  

 ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศกบัองค์กรที่ต้องใช้ทกัษะภาษาองักฤษ 

มีการท ารายงานที่เช่ือมโยงประสบการณ์ การท างานกบัรายวิชาที่ศกึษาและน าเสนอ

ประสบการณ์การฝึกงานในโครงการตดิตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ELC481 Practicum  

 ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศกบัองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องใช้

ทกัษะภาษาองักฤษเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดอืน มีการท ารายงานที่เช่ือมโยง

ประสบการณ์การท างานกบัรายวชิาที่ศกึษาและน าเสนอประสบการณ์การฝึกงานใน

โครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 

ภอน392 การฝึกงานต่างประเทศ   3(0-9-6) ภอน482 การฝึกงานต่างประเทศ   3(0-40-0)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC392 Practicum abroad  

 ฝึกประสบการณ์การท างานในต่างประเทศช่วงฤดูร้อนโดยมีหนังสอืรับรอง

จากหน่วยงานที่ไปฝึกงานมกีารท ารายงานที่เช่ือมโยงประสบการณ์การท างานกบัรายวิชา

ที่ศกึษาและน าเสนอประสบการณ์การฝึกงานในโครงการติดตามการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ELC482  Practicum Abroad  

 ฝึกประสบการณ์การท างานในต่างประเทศกบัองค์กรภาครัฐหรือเอกชนเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยมีหนังสอืรับรองจากหน่วยงานที่ไปฝึกงาน มีการท า

รายงานที่เช่ือมโยงประสบการณ์การท างานกบัรายวิชาที่ศกึษาและน าเสนอประสบการณ์

การฝึกงานในโครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ไม่มี ภอน483  สหกจิศกึษา     6(0-40-0)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC483  Co-operative Education  

 ฝึกประสบการณ์การท างานเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศกึษาหรือ 16 สปัดาห์ 

ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกจิศกึษา เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานใน

ต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผดิชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ 

มีการก าหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่เป็นประโยชน์กบัสถานประกอบการ เมื่อเสรจ็สิ้น

การปฏบิัติงานแล้ว นิสติจะต้องส่งรายงานการปฏบิัติงาน และน าเสนอผลการไป

ปฏบิัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวชิา เพ่ือประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล

ประเมินการปฏบิัติงานและรายงานการปฏบิัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่

ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกจิกรรมการสมัภาษณ์และสมัมนาสหกจิศกึษาหลังกลับจาก

สถานประกอบการ 
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วิชาเอกเลือก ก าหนดใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่วิชาหนึง่ ไม่นอ้ยกว่า 24 หน่วยกิต 

ดงันี้  

วิชาเอกเลือก ก าหนดใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่วิชาหนึง่ ไม่นอ้ยกว่า 24 หน่วย

กิต ดงันี้  

 

ภอน272 การเขียนรายงานเชิงธุรกจิ  3(2-2-5) ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC272 Business Report Writing 

 ศกึษาหลักการและกระบวนการในการเขียนรายงานทางธุรกจิลักษณะ และ

องค์ประกอบของรายงานทางธุรกจิ รายงานเชิงข้อมูลและรายงานเชิงวิเคราะห์ ศกึษาและ

วิเคราะห์ลีลาที่ใช้ในการเขียนข้อเสนอและรายงานทางธุรกจิ 

ภอน273 การอ่านเชิงธุรกจิ  3(2-2-5) ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC273 Business Reading 

 ศกึษาหลักการอ่านงานเขียนบทความ และหนังสอืธุรกจิการจับประเดน็ส าคัญ 

รปูแบบการเรียบเรียงและการน าเสนอความคิดและข้อมูลโดยการอธบิายความหมาย 

การให้ตัวอย่าง การให้เหตุผลและการเปรียบเทยีบหลักการอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแผนสถิติ ตาราง ภาพและแผนภมูิเทคนิคการเขียนเรียงความด้านธุรกจิ 

ภอน371 ภาษาองักฤษเพ่ือการพาณชิย์       3(3-0-6) ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC371 English for Commerce 

 ศกึษาและปฏบิัติเกี่ยวกบัการโต้ตอบทางธุรกจิการค้าในสถานการณ์ที่

หลากหลายการแลกเปล่ียนข้อมูลการสื่อสารทางธุรกจิการติดต่อทางโทรศพัทก์ารนัด

หมายการใช้พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์(e-commerce) ในการซ้ือขายสนิค้าการเจรจา

ต่อรองทางการค้า การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกจิการค้าการโฆษณาสนิค้า 
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ภอน372 ภาษาองักฤษเพ่ือการตลาด  3(3-0-6) ไม่มี 

 

 

 

 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC372 English for Marketing 

               ศกึษาหลักการสื่อสารเพ่ือการตลาด วิเคราะห์ภาษาองักฤษที่ใช้ในงาน

การตลาดเพ่ือการแนะน าสนิค้า การโฆษณา ประชาสมัพันธแ์ละการส่งเสริม การขายทั้งที่

ปรากฏในสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทศัน์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ภอน373 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชุมธุรกจิ  3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC373 English for Business Conference 

 ศกึษารปูแบบและภาษาที่ใช้ในการประชุมทางธุรกจิ การด าเนินการประชุม

การน าเสนอความคิดเหน็ การตอบรับหรือปฏเิสธความคิดเหน็ในระหว่างการประชุมการ

จดบันทกึ และการท ารายงานการประชุม 

ภอน374 การแปลแบบล่ามเชิงธุรกจิ  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC374 Business Interpretation 

 ศกึษาและฝึกฝนการแปลแบบล่ามจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ในบริบทเชิงธุรกจิ โดยเน้นความเข้าใจส านวน ภาษาและ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อการแปลแบบตีความ 

ภอน473 ภาษาองักฤษเพ่ือการจัดการค้าปลีก    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC473 English for Retail Management 

 ศกึษาและปฏบิัติเกี่ยวกบัทกัษะภาษาองักฤษด้านการจัดการสนิค้าในธุรกจิค้า

ปลีกหน่วยงานที่รับผดิชอบในการจัดการสนิค้าการบริหารหมวดสนิค้าการคัดเลือกสนิค้า

และแหล่งสนิค้าการก าหนดปริมาณขอบเขตและการท าก าไรของสนิค้าการเตรียมพ้ืนที่

ขายการออกแบบร้านการจัดแสดงสนิค้ารปูแบบการขายสนิค้าที่ไม่ใช้หน้าร้าน 
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ภอน494 ระเบียบวิธวีิจัยส าหรับภาษาเพื่ออาชีพ   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC494 Research Methodology for Language for Careers 

 ศกึษาขั้นตอน กระบวนการท างานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตั้ง

ค าถาม การตั้งสมมติฐาน วิธเีกบ็ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล สรปุผลการวิจัย การเขียน

บทคัดย่อ การอ้างองิ นิสติท าวจิัยรายบุคคลโดยยึดหลักระเบียบวิธวีจิัยที่ศกึษา ใน

ประเดน็หัวข้อวิจัยที่สามารถน าผลวิจยัเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถาบัน 

องค์กรภาครัฐและเอกชน 

ภอน495 ค้นคว้าอสิระ  3(1-0-8) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC495 Independent Study 

 ศกึษาหัวข้อหรือปัญหาที่นิสติสนใจ และเกี่ยวข้องกบัอาชีพในอนาคต ศกึษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและน าเสนอภาคนิพนธใ์นโครงการ

สมัมนาภาษาเพ่ืออาชีพ 

ภอน252  ภาษาองักฤษส าหรับเลขานุการ   3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC252  English for Secretaries  

             ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนที่ใช้ในงานเลขานุการ ทกัษะทางเลขานุการ การ

พูดคุยทางโทรศพัท ์การนัดหมาย การโต้ตอบทางจดหมาย การต้อนรับแขกที่ได้นัด

หมายและไม่ได้นัดหมาย การจัดเตรียมการเดินทางธุรกจิ การจัดเตรียมและจดรายงาน

การประชุม    

ภอน253 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิการโรงแรมและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC253 English for Tourism and Hotel Business  

              ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษที่จ าเป็นในธุรกจิการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกบัแพก็เกจทอ่งเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
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ช่ือเสยีง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เคร่ืองดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในธุรกจิโรงแรม

และการท่องเที่ยว   

 ปรับออก 

ภอน351 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริการ  3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC351 English for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาองักฤษที่สมัพันธก์บัธุรกจิการ

ให้บริการธุรกจิการบิน ธุรกจิการโรงแรม ธุรกจิการท่องเที่ยว รวมทั้งศกึษาวฒันธรรม

นานาชาติที่เกี่ยวข้องกบังานบริการ 

ภอน353 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิการบิน  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC353  English for Airline Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวน ฝึกทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกบั

การให้บริการผู้โดยสารสายการบิน การประกาศ การออกบตัรโดยสาร การเชค็อนิ การ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบินและการเดินทาง ตารางการบิน และ

กฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกบัคนเข้าเมอืง 

ภอน354 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเที่ยวต่างประเทศ  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC354 English for Outbound – Tour Conducting 

 ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านเขยีนภาษาองักฤษที่จ าเป็นต่อการจัดน าเที่ยว

ต่างประเทศ การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว การจัดกจิกรรมสนัทนาการ การติดต่อที่พักและ

ร้านอาหารในต่างประเทศ การติดต่อสถานทูต การวางแผนงบประมาณ การจัดเตรียม

การเดินทาง 

ภอน361 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพันธ ์  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

ELC361 English for Public Relations 

 ศกึษาหลักการประชาสมัพันธแ์ละลักษณะของภาษาองักฤษที่ใช้ในการ

ประชาสมัพันธใ์นองค์กรธุรกจิหลักการเขียนข่าว ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย ประกาศ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

จดหมายข่าว แผ่นพับ และสนุทรพจน์ เน้นการเสนอข้อมูล การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ

เรียนรู้และฝึกฝนมารยาทในการเข้าสงัคมทางธุรกจิ 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ภอน443 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC443 English for Human Resources Management 

 ศกึษาหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้นและการใช้ทกัษะภาษาองักฤษ

ที่ใช้เพ่ือการสื่อสารในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์การสมัภาษณ์ การเขียนประกาศรับ

สมัครงานการเขียนจดหมายโต้ตอบกบัผู้สมัครงาน การเขียนโครงการอบรมและการจัด

ฝึกอบรมการเขียนรายงานประเมินผล 

ภอน282 การพูดภาษาองักฤษในสื่ออเิลก็ทรอนกิสท์นัสมัย 3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC282 English Speaking in Modern Electronics Media 

 ศกึษาศลิปะการพูดที่อาศยัหลักวาทศลิป์ สนุทรียะแห่งภาษา และหลักจูงใจ

โดยรู้จักใช้ภาษา น า้เสยีง ท่าทางที่เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ รู้จักใช้เทคนิค

และสื่อ ฝึกการพูดในสื่ออเิลก็ทรอนกิสท์นัสมัยอย่างมีประสทิธภิาพ 

ภอน284 การเขียนภาษาองักฤษผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์นัสมัย 3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC284 English Writing via Mordern Electronics Media 

 ศกึษาศลิปะการเขียนโดยอาศยัหลักการเขียน สนุทรียะแห่งภาษา และหลัก จูง

ใจโดยรู้จกัใช้ลีลาภาษาที่เหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์รู้จักใช้เทคนิคและสื่อ เพ่ือให้

การเขียนมีประสทิธภิาพฝึกการเขียนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์นัสมัย 

ภอน362 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

ELC362 Movies and Television Script Translation 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

 ศกึษาหลักและขั้นตอนการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ ตัวอย่าง บท

แปลภาพยนตร์และโทรทศัน์ โดยเน้นการฝึกแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ภอน363 ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นผู้ด าเนินรายการ และพิธกีร 3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC363 English for Moderators and Master of Ceremonies 

 ศกึษาหลักการเป็นผู้ประกาศและผู้ด าเนินรายการทางวิทยุและวิทยุโทรทศัน์

บุคลิกภาพการแต่งกายการใช้ภาษาลีลาการน าเสนอให้เหมาะกบัรปูแบบรายการที่

หลากหลาย 

ภอน364 ภาษาองักฤษเพ่ือการรายงานข่าว  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC364 English for News Reporting 

 ศกึษาและปฏบิัติเกี่ยวกบัทกัษะภาษาองักฤษที่ใช้ในการรายงานข่าว กลวิธี

การอ่านและการเขียนที่ใช้ในการรายงานข่าวหนังสอืพิมพ์ ทกัษะการฟังและการพูดที่ใช้

ในการรายงานข่าวโทรทศัน์ ศกึษาขั้นตอนการผลิตข่าวหนังสอืพิมพ์และการน าเสนอ

รายการข่าวโทรทศัน์ 

ภอน365 ภาษาองักฤษเพ่ือการโฆษณา  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ELC365 English for Advertisement 

 ศกึษาภาษาองักฤษเพ่ืองานโฆษณา ศกึษาเกี่ยวกบัศพัทว์ลี ประโยค ที่ใช้ใน

วงการโฆษณาการวางแผน การผลิตงาน การบริหารงาน การด าเนินธุรกจิงานโฆษณา สื่อ

โฆษณา ฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพทางการโฆษณา 

ภอน486 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

ELC486 English for Information Technology Management 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

 ศกึษา ปฏบิัติ การฟัง อ่าน เร่ืองราว เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ศกึษา

ค าศพัท ์ส านวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกอ่าน ตัวย่อ

สญัลักษณ์ ค าสั่ง การปฏบิัติตามขั้นตอน สาเหตุและการแก้ปัญหาที่พบในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การสบืค้นและการสรปุใจความส าคัญของข้อมูลที่ได้จากทางอนิเทอร์เนต็ 

การฝึกเขยีนโต้ตอบโดยใช้ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์

 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ไม่มี ภอน257  ภาษาเพ่ือการบริหารองค์กรนานาชาติ  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC257  Language for International Organization Management 

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวนที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารองค์กรธุรกจิ

นานาชาติ ลักษณะโครงสร้างขององคก์รธุรกจินานาชาติ การวางแผน การจัดสายงาน 

หลักเกณฑแ์ละแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรธุรกจินานาชาติ ลักษณะประเภทของ

การประกอบธุรกจินานาชาติ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในแง่การ

วางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจคนท างาน การควบคุมปฏบิัติงานให้

บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ 

 

ไม่มี ภอน262  ภาษาเพ่ือการจัดการสารสนเทศธุรกจิดิจิทลั                    3(2-2-5)  

ELC262  Language for Digital Business Information Management 

             ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และแนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการระบบสารสนเทศ

ธุรกจิดิจิทลั ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธข์องระบบสารสนเทศ 

การท างานและตัวอย่างของระบบสารสนเทศที่ควบคุมกระบวนการท างานและเช่ือมโยง

ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ระบบบริหารความสมัพันธลู์กค้า ระบบบริหารทรัพยากร

องค์กร ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสนิใจ ระบบผู้เช่ียวชาญ ระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์การจัดองค์กรด้านสารสนเทศ การวางแผนและ

การบริหารโครงการระบบสารสนเทศขององค์กร 

 

 

 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ไม่มี ภอน271 ภาษาเพ่ืออตุสาหกรรมบริการ 1                                3(2-2-5) 

ELC271  Language for Service Industry I  

             ศกึษาค าศพัท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว ฝึก

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ี่จ าเป็นต่อการจัด

น าเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การอธบิายและสื่อสารตามโปรแกรม

ท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนการเดินทางภายในประเทศ 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน272 ภาษาเพ่ืออตุสาหกรรมบริการ 2                    3(2-2-5) 

ELC272  Language for Service Industry II 

             ความรู้ เบื้องต้นด้านการจัดการโรงแรม ฝึกทกัษะภาษาที่จ าเป็นส าหรับการ

ท างานในธุรกจิโรงแรม ศพัทเ์ทคนิค และส านวนภาษาองักฤษที่ใช้ทั้งในส านักงานส่วน

หน้า อาหารและเคร่ืองดื่ม ภตัตาคาร งานดูแลความสะอาด ร้านขายของที่ระลึก 

อุปกรณ์นันทนาการ และการให้บริการในเร่ืองของการบริการสาธารณะอื่นๆ การ

จัดเตรียมการเดินทาง การติดต่อสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการ

เดินทางไปต่างประเทศ 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน358  ภาษาเพ่ือการเงิน    3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC358  Language for Finance 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนที่เกี่ยวข้องกบัการเงินเบื้องต้น องค์ประกอบทาง

การเงิน แนวคิดทางการเงิน ฝึกอ่านเอกสารทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การ

วางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน และการหาแหล่งเงินทุน ของธุรกจิใหม่ ฝึกเขียน

รายงานสรปุ ฝึกน าเสนอเกี่ยวกบัการจดัการเงินทุนหมุนเวียน และการบริหารสนิค้า

คงเหลือ 

ไม่มี ภอน359  ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC359  Language for International Business Management 

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวน และความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัการจัดการ

ธุรกจิระหว่างประเทศ ระบบธุรกจิและสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกจิระหว่าง

ประเทศ มูลเหตุจูงใจในการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ การเลือกประเทศ เป้าหมาย 

รปูแบบในการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของธุรกจิ

ระหว่างประเทศ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ไม่มี ภอน363  การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์เพ่ือธุรกจิ   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC363  Digital Media Content Writing for Business 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน ระดับภาษา น า้เสยีง การเล่าเร่ือง และฝึกการเขียน

สคริปต์เพ่ือการประสมัพันธส์นิค้าและบริการบนสื่อออนไลน์ 

ไม่มี ภอน364  ภาษาเพ่ือกฎหมายธุรกจิดิจทิลั   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC364  Language for Digital Business Law 

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวนที่ใช้ในกฎหมายธุรกจิดิจิทลั ระเบียบและ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั กฎหมายและกฎระเบยีบที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ ด้านลิขสทิธิ์ซอฟต์แวร์ กฎหมายและความรู้

ทั่วไปด้านทรัพย์สนิทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาและการแข่งขันทางธุรกจิ กฎหมาย

เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการกระท าความผดิเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร์ การวางยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรผู้วางนโยบาย 

ไม่มี ภอน373 ภาษาเพ่ืออตุสาหกรรมบริการ 3                   3(2-2-5) 

ELC373  Language for Service Industry III 

              ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวน และหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการจัดการ

เดินทางธุรกจิ ความท้าทายด้านการจัดการทั้งในเร่ืองของจุดหมายปลายทางและ

ผู้ประกอบการ ความซับซ้อนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสร้างสรรค์ด้านกล

ยุทธเ์พ่ือแก้ไขปัญหา จรรยาบรรณธุรกจิการท่องเที่ยวและการโรงแรม และปัญหาที่อาจ

เกดิขึ้นในการท าธุรกจิท่องเที่ยวและโรงแรม การติดต่อทางธุรกจิ และเอกสาร

ประกอบการเดินทาง ท าโครงงานน าเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน374 การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์เพ่ืออตุสาหกรรมบริการ      3(2-2-5) 

ELC374  Digital Media Content Writing for Service Industry 

ศกึษาค าศพัท ์ส านวน ระดับภาษา น า้เสยีง การเล่าเร่ือง ประยุกต์แนวโน้มที่

เป็นกระแสนิยมมาใช้ในงานเขียน และฝึกการเขียนสคริปต์เพ่ือการประสมัพันธก์าร

ท่องเที่ยวและการโรงแรมบนสื่อออนไลน์ 

 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ไม่มี ภอน375 ภาษาเพ่ืองานประชาสมัพันธใ์นอุตสาหกรรมบริการ           3(2-2-5) 

ELC375  Language for Public Relations in Service Industry 

 ศกึษาหลักพ้ืนฐานในการสร้างและประชาสมัพันธข้์อความโน้มน้าวใจ ฝึกใช้

เคร่ืองมือและเทคนิคและช่องทางการประชาสมัพันธท์ี่จ าเป็นต่อการสื่อสารที่มี

ประสทิธภิาพ และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองยุคดิจิทลัโดยใช้สื่อสงัคมออนไลน์

และการจัดการโครงการประชาสมัพันธ ์รวมถึงวิธกีารวิจัยทางการประชาสมัพันธ ์การ

วางแผนเชิงกลยุทธ ์และการจัดท าเอกสารประชาสมัพันธ์ 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน376 ภาษาเพ่ือธุรกจิการบิน                    3(2-2-5) 

ELC376  Language for Airline Business 

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัธุรกจิการบิน สทิธเิสรีภาพ

ทางการบิน องค์ประกอบของสนามบนิ การจัดการสนามบิน การบริการลูกค้าใน

สนามบิน รหัสสนามบิน รหัสสายการบิน อาชีพในการบิน การจราจรทางอากาศ ความ

ปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัและการบริหารจัดการความปลอดภยัการบิน งาน

บริการภาคพ้ืน 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน465  ภาษาเพ่ือการตลาดออนไลน์และการสร้างตราสนิค้า 3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ELC465  Language for Internet Marketing and Branding 

 ศกึษาและฝึกใช้ค าศพัท ์ส านวน และแนวคิดเกี่ยวกบัการตลาดออนไลน์

และการสร้างตราสนิค้า การใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงในการติดต่อซ้ือ-

ขาย แนวคิดและทกัษะส าหรับกลยุทธใ์นการใช้การตลาดอนิเทอร์เนต็ ผลกระทบของ

การตลาดอนิเทอร์เนต็กบัการขนส่ง การออกแบบเคร่ืองหมายการค้า ตรายี่ห้อ 

สญัลักษณ์การค้า ช่ือสนิค้า บรรจุภณัฑ ์การจัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย เคร่ืองหมาย

การค้า สญัลักษณ์ (Logo Brand) ให้เป็นที่ ยอมรับของตลาด วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ 

โอกาส และอุปสรรค การใช้ตราสนิค้า เดิมกบัการสร้างตรายี่ห้อใหม่ การน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้งานออกแบบ 

ไม่มี ภอน466  ภาษาเพ่ือการออกแบบเวบ็ไซต์    3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

ELC466  Language for Web Design 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และฝึกทกัษะเกี่ยวกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ในงาน

ธุรกจิ การใช้ส ีการใช้ตัวอกัษร การใช้รปูภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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ส าหรับเวบ็ไซต์ ระบบน าทางเวบ็ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) การ

ติดตั้งและอพัโหลดเวบ็ไซต์ 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน477 ภาษาเพ่ือการจัดการธุรกจิไมซ ์                       3(2-2-5) 

ELC477  Language for MICE Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการจดัการธุรกจิไมซ์ ฝึกการจัดการธุรกจิ

ไมซ์ในแขนงที่หลากหลาย ธุรกจิการจดัการประชุมขององคก์ร ธุรกจิการท่องเที่ยวเพ่ือ

เป็นรางวัล ธุรกจิการจัดการประชุมนานาชาติ และธุรกจิการจัดแสดงสนิค้า รวมถึง

การศกึษาดูงาน มุ่งเน้นให้นิสติได้ประสบการณ์ตรง 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ไม่มี ภอน478 ภาษาเพ่ือการจัดการโลจิสติกสใ์นอุตสาหกรรมบริการ              3(2-2-5) 

ELC478  Language for Logistics Management in Service Industry 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน ที่เกี่ยวกบัการจดัการโลจิสติกสใ์นอุตสาหกรรม

บริการ กจิกรรมการจัดการรับสนิค้าจากผู้ขายและส่งสนิค้าถึงลูกค้า การใช้บรรจุภณัฑ ์

การขนถ่ายพัสดุในโรงงานหรือคลังสนิค้า การขนส่งและวิธกีารขนส่งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถึงการจัดการและการบริหารคลังสนิค้า 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

หมวดวิชาโท หมวดวิชาโท  

ภออ211   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                                                3(2-2-5) ภอจ211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                     3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

คงเดิม 

ALC211  Chinesefor Communication I   

 ศกึษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ระบบถอดเสยีงภาษาจีนแบบพินอนิ กฎเกณฑ์

พ้ืนฐานในการเรียนอกัษรจีนและล าดับขีดตัวอกัษรเรียนรู้ค า ศพัทแ์ละรปูประโยค

พ้ืนฐานของภาษาจีนการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศพัทแ์ละ

ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

CLC211 Chinese for Communication I 

 ศกึษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ระบบถอดเสยีงภาษาจีนแบบพินอนิ กฎเกณฑ ์

พ้ืนฐานในการเรียนอกัษรจีนและล าดับขีดตัวอกัษร เรียนรู้ค าศพัทแ์ละรปูประโยค

พ้ืนฐานของภาษาจีน ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศพัทแ์ละ 

ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ภออ212 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ภอจ212 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ALC212  Chinesefor Communication II  

 ศกึษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศพัท ์ โครงสร้างรปูประโยค ส านวนภาษา

และไวยากรณ์ระดับกลางโดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ 

CLC212 Chinese for Communication II 

 ศกึษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศพัท ์ โครงสร้างรปูประโยค ส านวนภาษา 

และไวยากรณ์ระดับกลาง โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภออ313 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                                             3(2-2-5) ภอจ313 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                                 3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC313  Chinesefor Communication III   

ศกึษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศพัท ์โครงสร้างรปูประโยค ส านวนภาษาและไวยากรณ์

ระดับสงู การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ สื่อสารข้อมูลและถ่ายทอดแสดง

ความคิดเหน็ 

CLC313 Chinese for Communication III 

ศกึษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศพัท ์โครงสร้างรปูประโยค ส านวนภาษาและ

ไวยากรณ์ระดับสงู ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ สื่อสารข้อมูล

และถ่ายทอดแสดงความคิดเหน็ 

ภออ314 ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ    3(2-2-5) ภอจ314 ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ    3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC314  Chinese for Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า 

การน าเข้าและการส่งออก การธนาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการ

ท าธุรกจิของชาวจีน 

CLC314  Chinese for Business 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาจีนกลางที่ใช้ในวงการธุรกจิการ

โฆษณา การค้า การน าเข้าและการส่งออก การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม 

และจิตวิทยาในการท าธุรกจิของชาวจนี 

ภออ415 ภาษาจีนเพ่ือการบริการ   3(2-2-5) ภอจ415 ภาษาจีนเพ่ือการบริการ   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC415  Chinese for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาจีนที่สมัพันธก์บัธุรกจิการให้บริการ 

ธุรกจิการบิน การโรงแรมธุรกจิการท่องเที่ยว 

CLC415  Chinese for Hospitality  

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาจีนกลางที่สมัพันธก์บัธุรกจิการ

ให้บริการ ธุรกจิการบิน ธุรกจิการโรงแรม ธุรกจิการท่องเที่ยว 

ภออ416 วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย    3(3-0-6) ภอจ416 วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย    3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC416 Contemporary Chinese Culture  

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศจีนในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา และ

การเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 

CLC416  Contemporary Chinese Culture 

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศจีนในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา 

และการเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภออ231 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ภอญ221 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC231 Japanese for Communication I  

 ฝึกการฟัง การพูด การอ่านออกเสยีง การเขียนอกัษรฮิรากานะ  

คาตากานะ เรียนรู้ค าศพัท ์ รปู ประโยคพ้ืนฐานโดยใช้ค าศพัทแ์ละส านวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

JLC221  Japanese for Communication I 

 ฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสยีง การเขียนอกัษรฮิรากานะ คาตา

กานะ เรียนรู้ค าศพัท ์รปูประโยคพ้ืนฐานโดยใช้ค าศพัทแ์ละส านวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ภออ232 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ภอญ222 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC232 Japanese for Communication II 

 ศกึษาค าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ รปูประโยค ส านวนภาษา การฟัง พูด 

อ่าน เขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศพัท ์และส านวนเกี่ยวกบัความรู้สกึ 

JLC222  Japanese for Communication II 

 ศกึษาค าศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ รปูประโยค และส านวนภาษาญ่ีปุ่ น ฝึก

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศพัท ์และส านวนเกี่ยวกบั

ความรู้สกึ 

ภออ333 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 3 3(2-2-5) ภอญ323 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 3  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC333 Japanese for Communication III  

 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างรปูประโยคที่ส าคัญของภาษาเน้น

เรื่องการใช้ค าช่วย (Joshi) ค ากริยา ค าคุณศพัทใ์นประโยคแบบให้ถูกต้อง การฟัง พูด 

อ่าน เขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศพัทแ์ละส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ศกึษาอกัษร

คันจิและเรียนรู้ค าศพัทท์ั้งสิ้น 1,500 ค า 

JLC323  Japanese for Communication III 

 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างรปูประโยคที่ส าคัญของภาษา 

เน้นเร่ืองการใช้ค าช่วย (Joshi) ค ากริยา ค าคุณศพัทใ์นประโยค ฝึกทกัษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศพัทแ์ละส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ศกึษาอกัษร

คันจิและเรียนรู้ค าศพัทท์ั้งสิ้น 1,500 ค า 

ภออ334 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกจิ   3(2-2-5) ภอญ324 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกจิ    3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC334  Japanese for Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาญ่ีปุ่ นที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า 

การน าเข้าและการส่งออก การธนาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการ

ท าธุรกจิกบัคนญ่ีปุ่ น 

JLC324  Japanese for Business 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นที่ใช้ในวงการธุรกจิการ

โฆษณา การค้า การน าเข้าและการส่งออก การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม 

และจิตวิทยาในการท าธุรกจิกบัคนญ่ีปุ่ น 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภออ435 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการบริการ   3(2-2-5) ภอญ425 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการบริการ   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC435  Japanese for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นที่สมัพันธก์บัธุรกจิการให้บริการ 

ธุรกจิการบิน การโรงแรมธุรกจิการท่องเที่ยว 

JLC425  Japanese for Hospitality  

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นที่สมัพันธก์บัธุรกจิการ

ให้บริการ ธุรกจิการบิน ธุรกจิการโรงแรม ธุรกจิการท่องเที่ยว 

ภออ436 วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นร่วมสมัย   3(3-0-6) ภอญ426 วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นร่วมสมัย   3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

ALC436 Contemporary Japanese Culture  

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศญ่ีปุ่ นในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา และ

การเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 

JLC426  Contemporary Japanese Culture 

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศญ่ีปุ่ นในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา 

และการเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 

ภอต271 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) ภอย231 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1                    3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

WLC271 German for Communication I  

 ศกึษาหลักไวยากรณ์เยอรมันและโครงสร้างประโยคพื้นฐานโดยเน้นการใช้

ภาษาส าหรับชีวิตประจ าวัน พร้อมฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขยีน ฝึกออกเสยีงให้ถูกต้อง

ตามหลักสทัศาสตร์เยอรมัน 

GLC231 German for Communication I 

 ศกึษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร เรียนรู้ค าศพัทแ์ละรปูประโยคพื้นฐาน

ของภาษาเยอรมัน ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศพัท์

และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ภอต272 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) ภอย232 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

WLC272 German for Communication II 

 ฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาเยอรมันในระดับที่สงูขึ้น ศกึษาหลัก

ไวยากรณ์และโครงสร้างรปูประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ิมพูนความรู้ ด้านศพัทแ์ละส านวนที่

ใช้ในการสนทนาเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

GLC232 German for Communication II 

 ศกึษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร ค าศพัท ์ โครงสร้างรปูประโยค ส านวน

ภาษา และไวยากรณ์ระดับกลาง โดยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภอต373 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) ภอย333 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3                                  3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

WLC373 German for Communication II 

 ศกึษาหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับที่สงูขึ้น เสริมสร้างทกัษะ

ฟังพูดอ่านเขียนเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกบัค าศพัทแ์ละส านวนในระดับที่สงูขึ้นและศกึษา

เพ่ิมเติมจากหนังสอือ่านประกอบ 

GLC333 German for Communication III 

 ศกึษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร ค าศพัท ์โครงสร้างรปูประโยค ส านวน

ภาษาและไวยากรณ์ระดับสงู ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ 

สื่อสารข้อมูลและถ่ายทอดแสดงความคิดเหน็ 

ภอต374 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกจิ   3(2-2-5) ภอย334 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกจิ   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

WLC374  German for Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า 

การน าเข้าและการส่งออก การธนาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการ

ท าธุรกจิกบัคนเยอรมัน 

GLC334  German for Business 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาเยอรมันที่ใช้ในวงการธุรกจิการ

โฆษณา การค้า การน าเข้าและการส่งออก การธนาคาร การสื่อสารและโทรคมนาคม 

และจิตวิทยาในการท าธุรกจิของชาวเยอรมัน 

ภอต475 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ   3(2-2-5) ภอย435 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ   3(2-2-5)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

WLC475  German for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเยอรมันที่สมัพันธก์บัธุรกจิการ

ให้บริการ ธุรกจิการบิน การโรงแรมธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

GLC435  German for Hospitality  

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และฝึกทกัษะภาษาเยอรมันที่สมัพันธก์บัธุรกจิการ

ให้บริการ ธุรกจิการบิน ธุรกจิการโรงแรม ธุรกจิการท่องเที่ยว 

ภอต476 วัฒนธรรมเยอรมันร่วมสมัย   3(2-2-5) ภอย436 วัฒนธรรมเยอรมันร่วมสมัย   3(3-0-6)  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 

WLC476 Contemporary German Culture  

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศเยอรมนีในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา และ

การเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 

GLC436 Contemporary German Culture 

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศเยอรมันในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา 

และการเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 
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หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภออ221 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC221 Korean for Communication I   

 ศกึษาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร การอ่านและเขียนตัวอกัษรภาษาเกาหลี 

ศกึษาค าศพัทแ์ละโครงสร้างประโยคพื้นฐาน การผนัค ากริยาในรปูประโยคแบบทางการ 

หน่วยแสดงหน้าที่ประธาน กรรม สถานที่และหน่วยปัจจัยแสดงกาล การใช้ภาษาแบบ

บูรณาการโดยเน้นโครงสร้างประโยคและการใช้หน่วยแสดงหน้าที่ของค า 

ภออ222 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC222 Korean for Communication II   

 ศกึษาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างของประโยคชักชวน ประโยค

ขอร้อง ประโยคค าสั่ง ประโยคอุทาน และความสมัพันธข์องส่วนต่างๆในประโยค การ

ผนัค ากริยาในรปูประโยคแบบไม่ทางการ การกลมกลืนเสยีงพยัญชนะและสระ การฟัง 

พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ การเลือกใช้หน่วยแสดงหน้าที่ของค าที่คล้ายกนั   

ภออ323 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC323 Korean for Communication III   

 ศกึษาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างประโยคความรวมและประโยค

ความซ้อน  หน่วยค าเช่ือมประโยคแบบคล้อยตาม แสดงเหตุผล และขัดแย้ง  ค าขยาย

นาม การผนัค ากริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ  การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการโดย

เน้นเร่ืองการใช้หน่วยค าเช่ือม   

ภออ324 ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกจิ    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC324 Korean for Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเกาหลีที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า 

การน าเข้าและการส่งออก การธนาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการ

ท าธุรกจิกบัคนเกาหลี 
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ภออ425 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC425 Korean for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเกาหลีที่สมัพันธก์บัธุรกจิการให้บริ

การ ธุรกจิการบิน การโรงแรมธุรกจิการท่องเที่ยว 

ภออ426 วัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย   3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC426 Contemporary Korean Culture 

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศเกาหลีในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา และ

การเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 

ภออ241 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC241 Khmer for Communication I 

 ศกึษาภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร ศกึษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรปูประโยค

พ้ืนฐาน การออกเสยีงตามหลักสทัศาสตร์ การอ่านประโยคง่ายๆ ตามหลักไวยากรณ์และ

อกัขรวิธกีารฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ภออ242 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC242 Khmer for Communication II 

 ศกึษาภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนใน

ระดับที่สงูขึ้นอย่างบูรณาการ การเขียนประโยค ตามหลักไวยากรณ์ ค าศพัทแ์ละอกัขรวิธ ี

การอ่านเอกสารที่มีรปูประโยคไม่ซับซ้อน การสนทนาด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภออ343 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC343 Khmer for Communication 3 

 ศกึษาภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอย่าง

บูรณาการ จับใจความส าคัญจากสื่อ ศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาในระดับภาษา

ทางการ และภาษาไม่เป็นทางการ ศกึษาการใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัระดับบคุคลและ

กาลเทศะ 

ภออ344 ภาษาเขมรเพ่ือธุรกจิ    3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC344  Khmer for Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเขมรที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า 

การน าเข้าและการส่งออก การธนาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการ

ท าธุรกจิของชาวกมัพูชา 

ภออ445 ภาษาเขมรเพ่ือการบริการ   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC445  Khmer for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเขมรที่สมัพันธก์บัธุรกจิการให้บริการ 

ธุรกจิการบิน การโรงแรมธุรกจิการท่องเที่ยว 

ภออ446 วัฒนธรรมเขมรร่วมสมัย   3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC446 Contemporary Khmer Culture  

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศกมัพูชาในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา และ

การเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภออ251 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC251 Vietnamese for Communication I   

 ศกึษาภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา

เวียดนามเบื้องต้น อย่างบูรณาการ สามารถเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและรู้หลัก

ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ปรากฏในบทสนทนา 

ภออ252 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC252 Vietnamese for Communication II   

 ศกึษาภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารโครงสร้างประโยคและลักษณะทาง

ไวยากรณก์ารฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการให้สามารถสื่อสารในชีวติประจ าวัน

ได้อย่างกว้างขวางขึ้น 

ภออ353 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC353 Vietnamese for Communication III   

 ศกึษาภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร  โครงสร้างและลักษณะของค า ประโยค 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ โดยสอดแทรกเน้ือหาทางวัฒนธรรมพ้ืนฐานที่

ควรรู้  สามารถเรียนรู้ค าศพัทไ์ด้ไม่น้อยกว่า 2,000 ค า 

ภออ354 ภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกจิ  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC354  Vietnamese for Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาเวียดนามที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา 

การค้า การน าเข้าและการส่งออก การธนาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยา

ในการท าธุรกจิกบัคนเวียดนาม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

ภออ455 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการ  3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC455  Vietnamese for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาเวียดนามที่สมัพันธก์บัธุรกจิการ

ให้บริการ ธุรกจิการบิน การโรงแรมธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

ภออ456 วัฒนธรรมเวียดนามร่วมสมัย   3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ALC456 Contemporary Vietnamese Culture 

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศเวียดนามในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา และ

การเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 

ภอต261 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

WLC261 French for Communication I  

 ศกึษาหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้นปูพ้ืนฐานที่ส าคัญของ

ภาษาฝึกทกัษะฟังพูดอ่านเขียนเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกบัศพัทแ์ละส านวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันมีหนังสอือ่านนอกเวลาเพ่ือฝึกทกัษะการอ่านด้วยตนเอง 

ภอต262  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

WLC262 French for Communication II  

 ศกึษาหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับสงูขึ้นเสริมสร้างทกัษะฟัง

พูดอ่านเขยีนเพ่ิมความรู้ เกี่ยวกบัศพัทแ์ละส านวนในระดับสงูขึ้นมีหนังสอือ่านนอกเวลา

เพ่ือฝึกทกัษะการอ่านด้วยตนเอง 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562/หลักสตูรนานาชาติ)                             หน้า 180 

 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 
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หมายเหตุ 

ภอต363 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

WLC363 French for Communication III  

 ศกึษาหลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาเขียนฝึกทกัษะฟังพูดอ่านเขยีน

เพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกบัศพัทแ์ละส านวนมีหนังสอือ่านนอกเวลาเพ่ือฝึกทกัษะการอ่าน

ด้วยตนเอง 

ภอต364 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือธุรกจิ   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

WLC364  French for Business 

 ศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในวงการธุรกจิการโฆษณา การค้า 

การน าเข้าและการส่งออก การธนาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม และจิตวิทยาในการ

ท าธุรกจิกบัคนฝร่ังเศส 

ภอต465 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการบริการ   3(2-2-5) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

WLC465  French for Hospitality Management 

 ศกึษาค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาภาษาฝร่ังเศสที่สมัพันธก์บัธุรกจิการ

ให้บริการ ธุรกจิการบิน การโรงแรมธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

ภอต466 วัฒนธรรมฝร่ังเศสร่วมสมัย   3(3-0-6) ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

WLC466 Contemporary French Culture  

 ศกึษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัประเทศฝร่ังเศสในปัจจุบัน ด้านภมูิประเทศ 

ชีวิตประจ าวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือทางศาสนา สงัคม การศกึษา และ

การเมือง วิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบกบัวัฒนธรรมไทย 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรี  

นิสติสามารถเลือกศกึษาวิชาใดกไ็ด้ที่มกีารจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ และ

เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือเลือกศกึษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย

และมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการทั้งน้ีการเทยีบเคียงหน่วยกติให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ไม่มี  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออกเนื่องจากอธบิายซ า้กบั

ส่วนต้น 
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ภาคผนวก ฉ  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
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