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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ    มนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :   25460091103989 
  ชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Language for Communication  
                     (International Program) 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 
        ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (Language for Communication) 
         ชื่อย่อ:  B.A. (Language for Communication) 
 

3. วิชาเอก 
         จัดลักษณะเอกคู่ ดังนี้ 
         แบ่งเป็น 3 วิชาเอก 

1) ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
2) ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน 
3) ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 152 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1   รูปแบบ   
              หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

     5.2  ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

                           ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
                   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 

5.3   ภาษาที่ใช้ 
            ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน 
 

5.4   การรับเข้าศึกษา 
            รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นิสิต

เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีและ/หรือวิชาฝึกประสบการณ์การสื่อสารในประเทศเจ้าของภาษากับ
มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะ
มนุษยศาสตร์ นิสิตสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ดังรายชื่อมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
1) Illinois State University, The United States of America 
2) Sichuan International Studies University, Republic of China 
3) Portland State University, The United States of America 
4) Université de Franche-Comté, France 

 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ )  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2565 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
   บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่กับ
ภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษาในการประกอบวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสาขาวิชาชีพตามกลุ่มสาขาวิชาเอก
เลือก ดังนี้  

1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือการต่างประเทศ หรือแผนกอ่ืนๆ  
ที่ต้องใช้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการด้าน 
การท่องเที่ยว 

3) เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) รวมถึงองค์กรไม่แสวงผลก าไร  
เช่น Save the Children 

4) อาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา เช่น  
นักแปล 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
1 ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2534 

Maîtrise (Lettres Modernes), 2537 
  
D.E.A. (Sciences du Langage), 2538  
 
Doctorat (Sciences du Langage), 2544 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France  
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France  
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France 

xxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สรรพร  
เอี่ยมมงคลสกุล 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2546 
Master (Lettres, Langues, Sciences du 
Langage), 2551 
Doctorat (Sciences du Langage), 2555 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Université de Franche-Comté, France 
 
Université de Franche-Comté, France 

xxxxxxxxxx 

3 อ.นิธิ  ศีลวัตกุล ศศบ. (ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ), 2553 
Master 1 (Didactique des langues et 
des cultures en Français Langue 
Étrangère et Seconde), 2556 
Master 2 (Didactique du français 
langue étrangère et interculturalité), 
2557 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
Université Charles de Gaulle- Lille 3, 
France  
 
Université Paris Descartes (Paris V), 
France  

xxxxxxxxxx 

วิชาเอกภาษาเยอรมัน 
1 อ.ดร.สุพัชชา  

เจนณะสมบัติ 
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2535 
อ.ม. (ภาษาเยอรมันและวรรณคด)ี, 2543 
อ.ด. (ภาษาเยอรมัน), 2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

2 อ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาต ิ อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2522 
อ.ม. (ภาษาเยอรมันและวรรณคด)ี, 2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

3 อ.วรพงษ์ เจริญกรกจิ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2539 
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน), 2549 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

วิชาเอกภาษาจีน 
1 อ.ดร.หทัย แซ่เจี่ย  B.A. (Chinese Language), 2540 

อ.ม. (ภาษาจีน), 2543 
Ph.D. (Chinese Philology), 2553 

Beijing Normal University, China 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Beijing Language and Culture 
University, China 

xxxxxxxxxx 

2 อ.Zhang Huan B.A. (Education), 2526 
M.B.A. (E-Business Management), 2545 

Beijing Normal University, China 
University of Technology of 
Sydney, Australia 

xxxxxxxxxx 

3 อ.Yang Quan 
 

B.A. (Teaching of Chinese Language to 
Foreigners), 2551 
ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย), 2558 

Huaqiao University, China 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ

xxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
1 อ.กรกฤช มีมงคล ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา), 2544 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ), 2548 
ปร.ด.(ภาษาศาสตร์ประยกุต์), 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ปนัดดา  
ประทุมรัตน์ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล), 
2546 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ), 2551 
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 

xxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.อาภาพรรษ ์  
เรืองกุล 
 

อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2553 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), 2558 
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), 2563 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผล
ท าให้ประเทศต่าง ๆ มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน ด้วยเหตุนี้เองการขับเคลื่อนประเทศไทยให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งส าคัญมาก และการที่จะท าเช่นนั้นได้จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศเป็นล าดับแรก เพราะประเทศจะมีความเป็นเลิศได้ดีเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็น
วิธีการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและศักยภาพเพียงพอต่อแนวทางการขับเคลื่อน
ของประเทศไทยในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งให้ความส าคัญในการวางรากฐานประเทศไปสู่สังคมที่มีคุณภาพและมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นให้เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นเป็นล าดับแรก 

  จากการศึกษาข้อมูลของของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจ าปีพ .ศ. 2562 จะเห็นได้
ชัดเจนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 โดยมีการมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประเทศจีนในด้านการขยายตัวของธุรกิจ การค้า และการสื่อสาร รวมไปถึงการขยายตัวขององค์กรธุรกิจ
นานาชาติ ตลอดจนการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขจนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ส่งผลให้
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้เองบัณฑิตจึงจ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติสนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 
และท่ี 3 รวมถึงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารและการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงแรงงานที่ได้พูดถึงสภาวการณ์การแข่งขันด้าน
ตลาดแรงงานและระบุว่าคนไทยรวมทั้งบัณฑิตควรเรียนภาษาที่สามเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ท างาน  
ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า บัณฑิตที่มีความสามารถทางภาษามากกว่าสองภาษาย่อมเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและของประเทศไทยอย่างมาก 

  จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังได้กล่าวมาข้างต้น สาขาภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ทักษะและศักยภาพในการท างานโดยได้ด าเนินการปรับหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศอัน
ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ควบคู่กับภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน 
หรือภาษาจีนในระดับสื่อสารปฏิบัติงานได้ เพ่ือให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งไทยและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศไทยและสังคมโลก
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร 

(Information Age) ที่ไร้พรมแดน มีการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคม ท าให้ประเทศต่าง 
ๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนแรงงาน มีความต้องการจ านวนแรงงานที่ท างานเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิมมากขึ้น กระบวนการผลิต การจัดการ และเผยแพร่ข่าวสารกลายเป็นธุรกิจที่ส าคัญอย่างมาก
ประเภทหนึ่งในโลกปัจจุบัน ซึ่งต้องยอมรับว่าการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพในยุคข้อแห่งข้อมูลข่าวสารนั้นจ า เป็นอย่ างยิ่ งที่ ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 3 เป็นสื่อกลางในการสื่อสารตลอดจนค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นไปตาม
แผนความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) และการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคม 4.0 ที่ให้ความส าคัญกับการการสื่อสารซึ่งมีความหลากหลายด้านภาษา 
สังคมและวัฒนธรรมเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งม่ันในการเป็นผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาโดยตลอด มีการริเริ่ม และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้น ด้วย
เหตุนี้จึงปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยจัดให้มีวิชาเอกภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีกหนึ่ง
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางภาษา สองภาษาเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  การปรับปรุงหลักสูตรสาขาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (วิชาเอกคู่) (หลักสูตรนานาชาติ) นี้ยึด
หลักการด้านความส าคัญของภาษาต่างประเทศควบคู่กับบทบาทที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดเนื้อหาวิชาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งให้นิสิตมี ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา ในระดับท่ีใช้ปฏิบัติงานได้ในตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างเสริมนิสิตให้
มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ และมีคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองดีในสังคม มี
ลักษณะใฝ่รู้ พร้อมรับใช้สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  นอกจากนี้
ผลการวิจัยเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (บัณฑิต1 และผู้ใช้บัณฑิต) มีความเห็นว่าการรู้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษามีประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพและยังเปิดโอกาสให้นิสิตหรือบัณฑิตในอนาคตมีโอกาสได้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือได้รับ
ต าแหน่งงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  โดยให้ความสนใจกับภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษา
ของประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  กอปรกับคณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายสร้างหลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน  ดังนั้นจึงแยกวิชาภาษาเขมรและเวียดนามไปรวมอยู่ในหลักสูตรดังกล่าว 
  การปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาเพ่ือการสื่อสาร เอกคู่
สองภาษาโดยภาษาต่างประเทศนั้นปรับจากหลักสูตรเดิมของคณะมนุษยศาสตร์ คือ  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตร พ.ศ. 2560)  โดยเพ่ิมเติมวิชาเอกภาษาจีน เข้ามาแทนใน 
วิชาเอกภาษาเขมร และวิชาเอกภาษาเวียดนาม  โดยจัดการเรียนการสอนภายในคณะมนุษยศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาบูรณาการในหมวด
วิชาเฉพาะ รวมทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศ อีก 3 ภาษา โดยจัดเป็นวิชาเอกคู่ภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน และภาษาจีน จึงท าให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
 
 
 

                                                 
1 เนื่องจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) ยังไม่มีบัณฑิตที่จบหลกัสูตรนี้ และหลกัสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ข้อมลูในส่วนของบัณฑิตจึงเป็นการสัมภาษณน์ิสิตทีเ่รียนจบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษา
ฝรั่งเศส และบณัฑิตทีเ่รียนวิชาโทภาษาเยอรมัน ภาษาเวียดนามและภาษาเขมร 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP 4) ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล และ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP 5) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตและบุคลากร รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2564-2567) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  เป้าประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้
มีความสามารถในการสื่อสารระดับสากล มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม พร้อมกับขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นนานาชาติในมิติต่าง ๆ จึง
จ าเป็นต้องเปิดหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา โดยค านึงถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม และชุมชน  เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ในปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรด้านภาษาตะวันตก และด้านภาษาตะวันออก ทั้งนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) นี้นับว่าเป็นหลักสูตรบูรณาการ
หรือสหวิทยาการที่บูรณาการรายวิชาของหลักสูตรวิชาเอก และวิชาโทที่คณะมีเพ่ือจัดให้นิสิตเรียนวิชาเอก
ภาษาหนึ่งคู่กับวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยรายวิชาต่างๆ เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายด้านการจัดการศึกษาให้นิสิตพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในมิติของพหุภาษาโดยตรง  
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 30 หน่วยกิต ที่
เปิดสอนโดยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน หมวดวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

   การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาอังกฤษ  ภาษาต่างประเทศ  และการสื่อสาร
ในสังคมนานาชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
 การขยายตัวขององค์การธุรกิจโลกโดยเฉพาะของประเทศจีนและสหภาพยุ โรป มาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ตลาดแรงงานของไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความต้องการ
แรงงานที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งบัณฑิตจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติโดด
เด่นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ นอกจาก
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือป็นทั้งเครื่องมือและคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาควรเพ่ิมเติมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษาสากลควบคู่กับทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมอีกหนึ่งภาษาที่มีบทบาทในโลกธุรกิจและประชาคม
โลกในปัจจุบัน เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและภาษาจีน เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความโดดเด่นด้านภาษาซึ่ง
เป็นผลดีต่อการได้งานท าในปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้านคุณสมบัติของผู้สมัครงาน 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร วิชาเอกคู่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
ภาษา ต่างประเทศ 2 ภาษาในระดับปฏิบัติการสื่อสารได้ อันประกอบด้วยภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา ได้แก่ 
ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือภาษาจีน คู่กับวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคอ่ืน โดยสามารถใช้ความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศ สอง
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
          1) มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษาในการประกอบอาชีพ 
  2) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม  
  3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพในอนาคต 
  4) มีทักษะใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยใช้ความสามารถทางภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นฐาน 
 
 
 
 
 



หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           10 
 

 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา 
  1) ELO1 นิสิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษมาตรฐานในระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานยุโรป  
                 (หรือเทียบเท่า) 
  2) ELO2   นิสิตมีทักษะทางภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ในระดับ A2  
       ตามกรอบมาตรฐานยุโรป (หรือเทียบเท่า) หรือภาษาจีนมาตรฐานในระดับ HSK 3  
       (หรือเทียบเท่า) 
  3) ELO3   นิสิตเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบภาษาข้ันพ้ืนฐาน 
                         ของภาษาอังกฤษมาตรฐานกับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน  
                         ภาษาจนีมาตรฐาน รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ และสามารถประยุกต์ 
                         ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม (Intercultural Intelligence) 
  4) ELO4   นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานและภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานภาษาเยอรมัน  
        มาตรฐาน ภาษาจีนมาตรฐาน ในบริบททางอาชีพได้ เช่น ธุรกิจและการน าเสนอ 
                           การแปลและการล่าม การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  5) ELO5   นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เป็นผู้มีความคิดรเิริ่ม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 
 1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 นิสิตพัฒนาพ้ืนฐานทักษะทางภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับกลาง  และสื่อสาร 
        ด้วยภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐานหรือภาษาจีนมาตรฐานระดับต้น 
ปีท่ี 2 นิสิตพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับสูง  และพัฒนาทักษะสื่อสาร  
        ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐานหรือภาษาจีนมาตรฐานระดับกลาง 

  ปีท่ี 3 นิสิตเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบภาษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ของภาษาอังกฤษมาตรฐานกับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน  
        ภาษาจีนมาตรฐาน รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ และสามารถประยุกต์ 
        ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม (Intercultural Intelligence) 
ปีท่ี 4 นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานและภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมัน

มาตรฐาน หรือภาษาจีนมาตรฐานในบริบททางอาชีพ  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด

ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

พ.ศ. 2565 เปิดรับนิสิตหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2566 หลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2567 ประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้กลาง 
พ.ศ. 2568 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
- น าผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 มา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
- ก าหนดให้นิสิตปีสุดท้าย 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ
ประเมินหลักสูตร 
- ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ของหลักสูตร 
- วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดของ สกอ. 

 
- มคอ. 7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
 
- รายงานผลการประเมินจากนิสิต
ปีสุดท้าย อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พิเศษ 
- รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มีคุณภาพของหลักสูตร 
- สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- เล่ม มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์ 
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดผล  
มีระบบการติดตามให้อาจารย์น า
ความรู้/ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผล 

 
- เพ่ิมพูนความรู้/ทักษะแก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 
- มีโครงการ/กิจกรรมการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้/ทักษะแก่อาจารย์ 
 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตรที่เน้นทักษะการเรียนรู้ 
ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

- จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
 

 - จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตปริญญาตรีเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพก่อนฝึกงาน  
โครงการติดตามผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนิสิต
หลักสูตรศศ.บ.สาขาวิชาภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร และโครงการศึกษาดู
งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มา
เป็นวิทยากรในรายวิชา 

- ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อ่ืนๆ ของคณะ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนนิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการและร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
และทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน  
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายงาน
พัฒนาการของนิสิตที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการน า
ความรู้/ทักษะที่ได้มาพัฒนาตนเอง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
อาจารย์พิเศษ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

   ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูร้อน) 

        ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

1) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2) ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ

กระท าความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ 
3) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระท าความผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบวัด

ความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

5) ในกรณีที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียน 
ในต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย 
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 2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 กลุ่มที่ 1 ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
(ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ 

2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนน ขึ้นไป 
(Paper-based Test: PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือผลสอบ 
IELTS ที่ระดับคะแนน 5 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน หรือ SWU-SET ไม่ต่ ากว่า 
50 คะแนน 

กลุ่มที่ 2 ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
           หรือโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ 

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 
หรือเทียบเท่า (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ 

2) มีผลการสอบตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบ
วุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา  
ในสถาบันอุดมศึกษา 

3) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนน
ขึ้นไป (Paper-based Test: PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือ
ผลสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน หรือ SWU-SET 
ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
 

    2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
   1) นิสิตส่วนหนึ่งมีปัญหาการปรับตัวในการเรียน เนื่องจากระบบการเรียนมหาวิทยาลัยของหลักสูตรนานาชาต ิ 
                แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
   2) การปรับตัวด้านการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนิสิตชาวต่างชาติ 

 
     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

1)  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต ฝึกการมีวินัย การบริหารเวลาและ
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมส าหรับการ
เรียนในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ   
2)  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล และให้ค าแนะน าแก่นิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ศึกษา 
จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 

รวม 120* 240 360 480 480 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 120 120 

      * จ านวน 120 คนโดยการรับแยกตามวิชาเอกคู่ดังนี้ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส 60 คน 
 วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน 30 คน 
 วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน  30 คน 
 

       2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

นิสิตช้ันปีท่ี 1 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

นิสิตช้ันปีท่ี 2  12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

นิสิตช้ันปีท่ี 3   12,000,000 12,000,000 12,000,000 

นิสิตช้ันปีท่ี 4    12,000,000 12,000,000 

รวมรายรับ 
(คนละ 100,000X120คน) 

12,000,000 24,000,000 36,000,000 48,000,000 48,000,000 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
หมวดการจดัการเรียนการสอน      
1. ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านกังานและวัสดุการเรียนการสอน) 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
4. งบพัฒนาบุคลากร 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
5. งบสนับสนุนการวิจยั 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 
10. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950/คน/ปีการศึกษา) 152,000 304,000 456,000 608,000 608,000 
11. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900/คน/ปีการศึกษา) 144,000 288,000 432,000 576,000 576,000 
12. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850/คน/ปีการศึกษา) 136,000 272,000 408,000 544,000 544,000 
13. ค่าบ ารุงกองทุนคอมพิวเตอร์ (650/คน/ปี
การศึกษา) 

104,000 208,000 312,000 416,000 416,000 

14. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา (300/คน/ปีการศึกษา) 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 
รวมรายจา่ย 7,784,000 15,568,000 23,352,000 31,136,000 31,136,000 

 
    2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 152 หน่วยกิต 
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ  84 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
2.3 วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี*  20 หน่วยกิต 

รวม 152 หน่วยกิต 
 

* หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาฝึกประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมในประเทศ เจ้าของภาษากับ
มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรมและคณะ
มนุษยศาสตร์ นิสิตสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
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3.1.3  รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

  1.1 วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังนี้ 
   1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรูแ้ละการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 (Learning and  
    Communicating in the 21st Century) 
มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
SWU191 Learning to the World of 21st Century     
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
SWU192 Thai Language for Communication 
 
   1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Art of Using English                   
                      for International Communication) 
มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ     3(2-2-5) 
SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication 
มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ              3(2-2-5) 
SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 
 

   1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society) 
มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม        3(2-2-5) 
SWU195 Creative Citizen for Society 
มศว196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน     3(2-2-5) 
SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 
 
   1.1.4 ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ  
          (Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship) 
มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ         3(2-2-5) 
SWU197 Speaking and Presentation for Careers 
มศว198  การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ      3(2-2-5) 
SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 
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  1.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
        1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Life) 
มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                3(2-2-5) 
SWU291 Healthy Lifestyle  
มศว292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล      3(2-2-5) 
SWU292 Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
            2.1 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 84 หน่วยกิต  
       2.1.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ก าหนดให้เรียน 12 ชุดวิชา 84 หน่วยกิต จากชุดวิชา ดังต่อไปนี้ 
    2.1.1.1 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
                Module  : Introduction to English and French for Communication 

อกส111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111 English for Communication I 
ฝศส111  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
FRC111  French for Communication I      
ฝศส161  การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
FRC161  French Pronunciation for Effective Communication 
 
           2.1.1.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
                                 Module  : Intermediate English and French for Communication 
อกส112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Communication II 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC131 English Reading Techniques 
ฝศส112  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
FRC112  French for Communication II  
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               2.1.1.3 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพ 
            Module  : Effective French Communication 

ฝศส213  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
FRC213  French for Communication III      
ฝศส221  การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส      3(2-2-5) 
FRC221 French Oral Communication  
  

           2.1.1.4 ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
                                  Module : English Reading and Presentation 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
ENC221 English for Discussion and Presentation  
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(2-2-5) 
ENC232 English Analytical and Critical Reading  
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
ENC261 English Pronunciation for Effective Communication  
 
           2.1.1.5 ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 

                                    Module : French Culture and Communication 

ฝศส214  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4     3(2-2-5) 
FRC214  French for Communication IV      
ฝศส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส     3(3-0-6) 
FRC217  Basic Knowledge to French Culture 
 

           2.1.1.6 ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 
           Module : Reading and Writing in French 
ฝศส231  เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น     3(2-2-5) 
FRC231  Introduction to Reading Techniques in French 
ฝศส241  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น     3(2-2-5) 
FRC241  French Basic Writing 
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                  2.1.1.7 ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง 
                           Module : Advanced English Writing 

อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 
อกส342 การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 

 

                   2.1.1.8 ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
            Module :  Cross Cultural Communication 

ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
LCC311 Language for Cross Cultural Communication  
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา     3(3-0-6) 
LCC361 Comparative Language Analysis 
 
           2.1.1.9 ชุดวิชา : การอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับสูงและการน าเสนอ 

                Module : Advanced Reading and Presentation in French 
ฝศส315  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5   3(2-2-5) 
FRC315  French for Communication V      
ฝศส322  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5)  
FRC322  French for Discussion and Presentation  
ฝศส332  การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์    3(2-2-5) 
FRC332  French Analytical and Critical Reading  
 
           2.1.1.10 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

                     Module : Communicative English for Specific Purposes 
อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ      3(2-2-5) 
ENC371 English for Academic Communication  
อกส381 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ      3(2-2-5) 
ENC381 English for Occupational Communication 
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           2.1.1.11 ชุดวิชา : การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 
                    Module : Advanced French Writing 

ฝศส316  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
FRC316  French for Communication VI  
ฝศส342  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 
FRC342  French Creative Writing 
 
          2.1.1.12 ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้) 

               Module : Language and Professional Experience (Choose one of                  
                         the following courses) 

ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ        6(0-32-0) 
LCC491 Academic Experience Abroad 
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ        6(0-32-0) 
LCC492 Professional Practicum 
ภสส493 สหกิจศึกษา        6(0-32-0) 
LCC493 Co-operative Education 
ภสส494 การศึกษาอิสระ        6(0-32-0) 
LCC494 Independent Study 
 

     2.1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ก าหนดให้เรียน 12 ชุดวิชา 84 หน่วยกิต จากชุดวิชา ดังต่อไปนี้ 
    2.1.2.1 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
                          Module  : Introduction to English and German for Communication 

อกส111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111 English for Communication I 
ยมส111  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
GMC111  German for Communication I     
ยมส161  การออกเสียงภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
GMC161  German Pronunciation for Effective Communication 
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            2.1.2.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
                          Module  : Intermediate English and German for Communication 

อกส112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Communication II 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC131 English Reading Techniques  
ยมส112  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
GMC112  German for Communication II 

    

             2.1.2.3 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพ 
                          Module  : Effective German Communication 

ยมส213  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
GMC213  German for Communication III      
ยมส221  การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน      3(2-2-5) 
GMC221 German Oral Communication   
 

           2.1.2.4 ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
                                 Module : English Reading and Presentation 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
ENC221 English for Discussion and Presentation  
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(2-2-5) 
ENC232 English Analytical and Critical Reading  
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
ENC261 English Pronunciation for Effective Communication  
 

            2.1.2.5 ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาเยอรมัน 
              Module : German Culture and Communication 

ยมส214  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4     3(2-2-5) 
GMC214  German for Communication IV      
ยมส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเยอรมัน     3(3-0-6) 
GMC217  Basic Knowledge to German Culture 
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            2.1.2.6 ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน 
            Module : Reading and Writing in German 

ยมส231  เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น     3(2-2-5) 
GMC231  Introduction to Reading Techniques in German 
ยมส241  การเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น     3(2-2-5) 
GMC241  German Basic Writing  
     

           2.1.2.7 ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง  
                       Module : Advanced English Writing 

อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 
อกส342 การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 
 

           2.1.2.8 ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
                     Module :  Cross Cultural Communication 

ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
LCC311 Language for Cross Cultural Communication  
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา     3(3-0-6) 
LCC361 Comparative Language Analysis 
 

          2.1.2.9 ชุดวิชา : การอ่านภาษาเยอรมันระดับสูงและการน าเสนอ 
    Module : Advanced German Reading and Presentation 

ยมส315  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 5   3(2-2-5) 
GMC315  German for Communication V      
ยมส322  ภาษาเยอรมันเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5)  
GMC322  German for Discussion and Presentation  
ยมส332  การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์    3(2-2-5) 
GMC332  German Analytical and Critical Reading  
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            2.1.2.10 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
                        Module : Communicative English for Specific Purposes  

อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ      3(2-2-5) 
ENC371 English for Academic Communication  
อกส381 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ      3(2-2-5) 
ENC381 English for Occupational Communication 
 

          2.1.2.11 ชุดวิชา : การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง 
                       Module : Advanced German Writing 

ยมส316  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
GMC316  German for Communication VI  
ยมส342  การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
GMC342  German Creative Writing 

 

       2.1.2.12 ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้) 
                Module : Language and Professional Experience (Choose one   
                         of the following courses) 

ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ        6(0-32-0) 
LCC491 Academic Experience Abroad 
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ        6(0-32-0) 
LCC492 Professional Practicum 
ภสส493 สหกิจศึกษา        6(0-32-0) 
LCC493 Co-operative Education 
ภสส494 การศึกษาอิสระ        6(0-32-0) 
LCC494 Independent Study 
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     2.1.3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ก าหนดให้เรียน 12 ชุดวิชา 84 หน่วยกิต จากชุดวิชา ดังต่อไปนี้ 
             2.1.3.1 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
                        Module  : Introduction to English and Chinese for Communication 

อกส111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111 English for Communication I 
จนส111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
CHC111  Chinese for Communication I      
จนส161  การออกเสียงภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
CHC161  Chinese Pronunciation for Effective Communication 
 

            2.1.3.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
                      Module  : Intermediate English and Chinese for Communication 

อกส112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Communication II 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC131 English Reading Techniques 
จนส112  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
CHC112  Chinese for Communication II 

    

             2.1.3.3 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      Module  : Effective Chinese Communication 

จนส213  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
CHC213  Chinese for Communication III      
จนส221  การพูดสื่อสารภาษาจีน      3(2-2-5) 
CHC221 Chinese Oral Communication  
 

  

  2.1.3.4 ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
 Module : English Reading and Presentation 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
ENC221 English for Discussion and Presentation  
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(2-2-5) 
ENC232 English Analytical and Critical Reading  
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
ENC261 English Pronunciation for Effective Communication  
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           2.1.3.5 ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาจีน 
                    Module : Chinese Culture and Communication 

จนส214  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4     3(2-2-5) 
CHC214  Chinese for Communication IV      
จนส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน     3(3-0-6) 
CHC217  Basic Knowledge to Chinese Culture 
 

          2.1.3.6 ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาจีน 
                    Module : Reading and Writing in Chinese 

จนส231  เทคนิคการอ่านภาษาจีนเบื้องต้น     3(2-2-5) 
CHC231  Introduction to Reading Techniques in Chinese     
จนส241  การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น     3(2-2-5) 
CHC241  Chinese Basic Writing 
 

           2.1.3.7 ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง 
                    Module : Advanced English Writing 

อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 
อกส342 การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 
 

           2.1.3.8 ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
                    Module :  Cross Cultural Communication 

ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
LCC311 Language for Cross Cultural Communication  
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา     3(3-0-6) 
LCC361 Comparative Language Analysis 
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          2.1.3.9 ชุดวิชา : การอ่านภาษาระดับสูงและการน าเสนอในภาษาจีน 
  Module : Advanced Reading and Presentation in Chinese 

จนส315  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5   3(2-2-5) 
CHC315  Chinese for Communication V      
จนส322  ภาษาจีนเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ     3(2-2-5)  
CHC322  Chinese for Discussion and Presentation  
จนส332  การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์    3(2-2-5) 
CHC332  Chinese Analytical and Critical Reading  
 

 2.1.3.10 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
                      Module : Communicative English for Specific Purposes 

อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ      3(2-2-5) 
ENC371 English for Academic Communication  
อกส381 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ      3(2-2-5) 
ENC381 English for Occupational Communication 
 

           2.1.3.11 ชุดวิชา : การเขียนภาษาจีนระดับสูง 
                       Module : Advanced Chinese Writing 

จนส316  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
CHC316  Chinese for Communication VI  
จนส342  การเขียนภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
CHC342  Chinese Creative Writing 

 

         2.1.3.12 ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้) 
                 Module : Language and Professional Experience (Choose one                  
                           of the  following courses) 

ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ        6(0-32-0) 
LCC491 Academic Experience Abroad 
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ        6(0-32-0) 
LCC492 Professional Practicum 
ภสส493 สหกิจศึกษา        6(0-32-0) 
LCC493 Co-operative Education 
ภสส494 การศึกษาอิสระ        6(0-32-0) 
LCC494 Independent Study 
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2.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
      2.2.1 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
จากชุดวิชาดังต่อไปนี้ 
    2.2.1.1 ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 
      Module : Communication in Business World 

อกส482 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพาณิชย์           3(2-2-5) 
ENC482 English for Commerce 
ฝศส423  การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ     3(2-2-5) 
FRC423  French Public Speaking   
ฝศส481  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ     3(2-2-5) 
FRC481  French for Business 
       

              2.2.1.2 ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว 
                        Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business 

อกส483 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
ENC483 English for Tourism and Service  
ฝศส482  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
FRC482  French for Tourism and Service 
ฝศส483  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ     3(2-2-5) 
FRC483  French for Health Service  
   

              2.2.1.3 ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น 
                        Module : Introduction to Translation and Interpretation 

อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
ENC451 Introduction to English-Thai Translation 
ฝศส451  การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
FRC451  Introduction to French-Thai Translation  
ฝศส452  การล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
FRC452  Introduction to French-Thai Interpretation 
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      2.2.2 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
จากชุดวิชาดังต่อไปนี้ 
              2.2.2.1 ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 
      Module : Communication in Business World  

อกส482 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพาณิชย์           3(2-2-5) 
ENC482 English for Commerce 
ยมส423  การพูดภาษาเยอรมันในที่สาธารณะ     3(2-2-5) 
GMC423  German Public Speaking  
ยมส481  ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจ     3(2-2-5) 
GMC481  German for Business  
    

              2.2.2.2 ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว  
                         Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business  

อกส483 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
ENC483 English for Tourism and Service 
ยมส482  ภาษาเยอรมันเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
GMC482  German for Tourism and Service 
ยมส483  ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการสุขภาพ     3(2-2-5) 
GMC483  German for Health Service   
  

              2.2.2.3 ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น  
                        Module : Introduction to Translation and Interpretation  

อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
ENC451 Introduction to English-Thai Translation 
ยมส451  การแปลภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
GMC451  Introduction to German-Thai Translation 
ยมส452  การล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
GMC452  Introduction to German-Thai Interpretation 
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      2.2.3 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
จากชุดวิชาดังต่อไปนี้ 
             2.2.3.1 ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ  
                       Module : Communication in Business World 

อกส482 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพาณิชย์           3(2-2-5) 
ENC482 English for Commerce 
จนส423  การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ     3(2-2-5) 
CHC423  Chinese Public Speaking  
จนส481  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ     3(2-2-5) 
CHC481  Chinese for Business 
      

              2.2.3.2 ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว  
                        Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business 

อกส483 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
ENC483 English for Tourism and Service 
จนส482  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ     3(2-2-5) 
CHC482  Chinese for Tourism and Service 
จนส483  ภาษาจีนเพ่ือการบริการสุขภาพ     3(2-2-5) 
CHC483  Chinese for Health Service  
  

             2.2.3.3 ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น  
                        Module : Introduction to Translation and Interpretation 

อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
ENC451 Introduction to English-Thai Translation 
จนส451  การแปลภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
CHC451  Introduction to Chinese-Thai Translation 
จนส452  การล่ามภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
CHC452  Introduction to Chinese-Thai Interpretation 
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2.3 วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
 2.3.1 ชุดวิชา : มนุษยศาสตร์กับการสื่อสาร 
     Module :  Humanities and Communication 

มนส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ    2(1-2-3) 
HUC221 English for Career Preparation  
มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
HUC222 The Art of Logical and Effective Communication  
 
 2.3.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกสมัยใหม่ 

     Module : English and Information Technology in the Modern World 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเฉพาะศาสตร์     2(1-2-3) 
EIT211 English for Specific Studies 
อสม212 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ     2(1-2-3) 
EIT212 English for Information Technology 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต จากรายวิชาใดก็ได้ที่มีการจัดการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเท่านั้นหรือนิสิตอาจเลือกเรียนในต่างประเทศโดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

ค าอธิบายความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 เลขรหัสนอกวงเล็บ   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา                      
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง   จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
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ความหมายของรหัสวิชา  
มศว (SWU) หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
อสม (EIT) หมายถึง  ภาษาอังกฤษ (วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์) 
มนส (HUC) หมายถึง  ภาษาอังกฤษ (วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์) 
ภสส (LCC)  หมายถึง  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
อกส (ENC)  หมายถึง  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ฝศส (FRC)  หมายถึง  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
ยมส (GMC)  หมายถึง  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร  
จนส (CHC)  หมายถึง  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
ส าหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
เลขรหัสตัวแรกและตัวกลางหมายถึง วิชาบังคับ/วิชาเลือก ดังต่อไปนี้ 
เลข 19  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 29  หมายถึงวิชาเลือก 
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึงล าดับรายวิชาในวิชาบังคับ/วิชาเลือก 
สำหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 
เลข 0              หมายถึงวิชาแกนคณะมนุษยศาสร์ 
เลข 1  หมายถึง ภาษาและวัฒนธรรม  
เลข 2  หมายถึงการฟัง-พูด 
เลข 3  หมายถึง การอ่าน 
เลข 4  หมายถึง การเขียน  
เลข 5  หมายถงึ การแปล 
เลข 6  หมายถึง ภาษาศาสตร์ 
เลข 7  หมายถึง ภาษาเฉพาะกิจ/การสอน 
เลข 8  หมายถึง ภาษาเพ่ือวิชาชีพ/ธุรกิจ 
เลข 9  หมายถึง ประสบการณ์ศึกษา/วิชาชีพ 
เลขรหัสสุดท้าย หมายถึงล าดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
    3.1.4.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 1st Year/1st Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    
Module : Learning and Communicating in the 21st Century    

6 หน่วยกิต 
        6 credits 

มศว191  
SWU191 

การเรยีนรู้สูโ่ลกในศตวรรษที่ 21 
Learning to the World of 21st Century     

3(2-2-5) 

มศว 192  
SWU192 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ     
Module : Art of Using English for International Communication 

6 หน่วยกิต 
        6 credits 

มศว193  
SWU193 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Listening and Speaking for Effective English Communication 

3(2-2-5) 

มศว194  
SWU194 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   
Reading and Writing for Effective English Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น     

Module  : Introduction to English and French for Communication    

9 หน่วยกิต 
       9 credits 

อกส111  
ENC111 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication I 

3(2-2-5) 

ฝศส111  
FRC111 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 
French for Communication I 

3(2-2-5) 

ฝศส161  
FRC161 

การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
French Pronunciation for Effective Communication 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 1st Year/2nd Semester 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชุดวิชา : มศว เพ่ือสังคม    
Module : SWU for Society 

6 หน่วยกิต 
        6 credits 

มศว195 
SWU195 

พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 
Creative Citizen for Society 

3(2-2-5) 

มศว196 
SWU196 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
Science and Art of Sustainable Social Development 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด     
Module : Smart Life 

6 หน่วยกิต 
        6 credits 

มศว291 
SWU291 

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 
Healthy Lifestyle 

3(2-2-5) 

มศว292 
SWU292 

วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยูร่่วมกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล 
Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง    
Module  : Intermediate English and French for Communication  

9 หน่วยกิต 
       9 credits 

อกส112  
ENC112 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication II 

3(2-2-5) 

อกส131  
ENC131 

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ 
English Reading Techniques 

3(2-2-5) 

ฝศส112 
FRC112 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 
French for Communication 2 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2nd Year/1st Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ    
Module : Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship 

6 หน่วยกิต 
        6 credits 

มศว197 
SWU197 

การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ    
Speaking and Presentation for Careers 

3(2-2-5) 

มศว198 
SWU198 

การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผูป้ระกอบการ 
Preparation for Working and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ      
Module : English Reading and Presentation   

9 หน่วยกิต 
       9 credits 

อกส221  
ENC221 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ 
English for Discussion and Presentation 

3(2-2-5) 

   



หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           36 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
อกส232  
ENC232 

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหแ์ละวิจารณ ์
English Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) 

อกส261  
ENC261 

การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
English Pronunciation for Effective Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาฝร่ังเศสอย่างมีประสิทธิภาพ      
Module  : Effective French Communication 

6 หน่วยกิต 
       6 credits 

ฝศส213 
FRC213 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 
French for Communication III 

3(2-2-5) 

ฝศส221  
FRC221 

การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส  
French Oral Communication 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 2nd Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : มนุษยศาสตร์กับการสือ่สาร                                                                5 หน่วยกิต  
Module :  Humanities and Communication                                                          5 credits 
มนส221 
HUC221 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
English for Career Preparation  

2(1-2-3) 

มนส222 
HUC222 

ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
The Art of Logical and Effective Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกสมยัใหม่    
Module : English and Information Technology in the Modern World 

4 หน่วยกิต 
4 credits 

อสม211 
EIT211 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเฉพาะศาสตร ์
English for Specific Studies 

2(1-2-3) 

อสม212 
EIT212 

ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Information Technology 

2(1-2-3) 

ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาฝร่ังเศส      
Module : French Culture and Communication  

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ฝศส214 
FRC214 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4  
French for Communication IV 

3(2-2-5) 

ฝศส217 
FRC217 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
Basic Knowledge to French Culture 

3(3-0-6) 

ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส       
Module : Reading and Writing in French   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ฝศส231 
FRC231 

เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 
Introduction to Reading Techniques in French 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ฝศส241 
FRC241 

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 
French Basic Writing 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 3rd Year/1st Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       
Module :  Cross Cultural Communication 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ภสส311 
LCC311 

ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Language for Cross Cultural Communication  

3(2-2-5) 

ภสส361 
LCC361 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบภาษา 
Comparative Language Analysis 

3(3-0-6) 

ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง       
Module : Advanced English Writing   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

อกส341 
ENC341 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
English Composition 

3(2-2-5) 

อกส342 
ENC342 

การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ 
English Note-Taking and Summarizing 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การอ่านภาษาฝร่ังเศสระดับสูงและการน าเสนอ      
Module : Advanced Reading and Presentation in French   

9 หน่วยกิต 
9 credits 

ฝศส315 
FRC315 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5 
French for Communication V 

3(2-2-5) 

ฝศส322  
FRC322 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ 
French for Discussion and Presentation 

3(2-2-5) 

ฝศส332  
FRC332 

การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์ 
French Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 3rd Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    
Module : Communicative English for Specific Purposes   

6 credits  
6 หน่วยกิต 

อกส371 
ENC371 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ  
English for Academic Communication 

3(2-2-5) 

อกส381 
ENC381 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ 
English for Occupational Communication 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การเขียนภาษาฝร่ังเศสระดับสูง       
Module : Advanced French Writing     

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ฝศส316 
FRC316 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6 
French for Communication VI  

3(2-2-5) 

ฝศส342 
FRC342 

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค ์
French Creative Writing 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี          
Free Elective Courses  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 4th Year/1st Semester 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาเลือก (เลือก 1 ชุดวิชาจากชดุวิชาต่อไปนี้)     
Elective Module (Choose one of the following module)  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ  
Module : Communication in Business World 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส482 
ENC482 

ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์
English for Commerce 

3(2-2-5) 

ฝศส423  
FRC423 

การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ 
French Public Speaking 

3(2-2-5) 

ฝศส481  
FRC481 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ 
French for Business 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว    
Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business   

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส483 
ENC483 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
English for Tourism and Service 

3(2-2-5) 

ฝศส482 
FRC423 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
French for Tourism and Service 

3(2-2-5) 

ฝศส483 
FRC483 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ 
French for Health Service 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น       
Module : Introduction to Translation and Interpretation 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส451  
ENC451 

การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องตน้ 
Introduction to English-Thai Translation 

3(2-2-5) 

ฝศส451  
FRC451 

การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องตน้ 
Introduction to French-Thai Translation 

3(2-2-5) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ฝศส452  
FRC452 

การล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องตน้ 
Introduction to French-Thai Interpretation 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี          
Free Elective Courses  

11 หน่วยกิต 
11 credits 

รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 4th Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้)  
Module : Language and Professional Experience (Choose one of the 
following courses)  

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ภสส491 
LCC491 

ประสบการณ์การศึกษาในตา่งประเทศ 
Academic Experience Abroad 

6(0-32-0) 

ภสส492 
LCC492 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Practicum 

6(0-32-0) 

ภสส493 
LCC493 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-32-0) 

ภสส494 
LCC494 

การศึกษาอิสระ  
Independent Study 

6(0-32-0) 

รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหต ุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
   3.1.4.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 1st Year/1st Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     
Module : Learning and Communicating in the 21st Century  

 6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว191  
SWU191 

การเรยีนรู้สูโ่ลกในศตวรรษที่ 21 
Learning to the World of 21st Century     

3(2-2-5) 

มศว192  
SWU192 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ     
Module : Art of Using English for International Communication 

 6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว193  
SWU193 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Listening and Speaking for Effective English Communication 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว194  
SWU194 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   
Reading and Writing for Effective English Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น     
Module  : Introduction to English and German for Communication  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส111  
ENC111 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication I 

3(2-2-5) 

ยมส111  
GMC111 

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 
German for Communication I 

3(2-2-5) 

ยมส161  
GMC161 

การออกเสียงภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
German Pronunciation for Effective Communication 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 1st Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : มศว เพ่ือสังคม 
Module : SWU for Society 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว195 
SWU195 

พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 
Creative Citizen for Society 

3(2-2-5) 

มศว196 
SWU196 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
Science and Art of Sustainable Social Development 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด     
Module : Smart Life 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว291 
SWU291 

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 
Healthy Lifestyle  

3(2-2-5) 

มศว292 
SWU292 

วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยูร่่วมกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล 
Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง    

Module  : Intermediate English and German for Communication  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส112  
ENC112 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication II 

3(2-2-5) 

อกส131  
ENC131 

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ 
English Reading Techniques 

3(2-2-5) 

ยมส112 
GMC112 

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 
German for Communication 2 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2nd Year/1st Semester 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชุดวิชา : การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ    
Module : Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship  

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว197 
SWU197 

การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ    
Speaking and Presentation for Careers 

3(2-2-5) 

มศว198 
SWU198 

การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผูป้ระกอบการ 
Preparation for Working and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ      
Module : English Reading and Presentation   

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส221  
ENC221 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ 
English for Discussion and Presentation 

3(2-2-5) 

อกส232  
ENC232 

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหแ์ละวิจารณ ์
English Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) 

อกส261  
ENC261 

การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
English Pronunciation for Effective Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธภิาพ      
Module  : Effective German Communication   

6 หน่วยกิต 
       6 credits 

ยมส213 
GMC213 

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3 
German for Communication III 

3(2-2-5) 

ยมส221  
GMC221 

การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน  
German Oral Communication 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 2nd Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : มนุษยศาสตร์กับการสือ่สาร       
Module :  Humanities and Communication 

 5 หน่วยกิต 
5 credits 

มนส221 
HUC221 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
English for Career Preparation  

2(1-2-3) 

มนส222 
HUC222 

ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
The Art of Logical and Effective Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกสมยัใหม่    
Module : English and Information Technology in the Modern World   

4 หน่วยกิต 
4 credits 

อสม211 
EIT211 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเฉพาะศาสตร ์
English for Specific Studies 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
อสม212 
EIT212 

ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Information Technology 

2(1-2-3) 

ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาเยอรมัน      
Module : German Culture and Communication   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ยมส214 
GMC214 

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4  
German for Communication IV 

3(2-2-5) 

ยมส217 
GMC217 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเยอรมัน 
Basic Knowledge to German Culture 

3(3-0-6) 

ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน       
Module : Reading and Writing in German 

6 หน่วยกิต 
       6 credits 

ยมส231 
GMC231 

เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
Introduction to Reading Techniques in German 

3(2-2-5) 

ยมส241 
GMC241 

การเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
German Basic Writing 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 3rd Year/1st Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       
Module :  Cross Cultural Communication 

6 หน่วยกิต 
       6 credits 

ภสส311 
LCC311 

ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Language for Cross Cultural Communication  

3(2-2-5) 

ภสส361 
LCC361 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบภาษา 
Comparative Language Analysis 

3(3-0-6) 

ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง       
Module : Advanced English Writing 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

อกส341 
ENC341 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
English Composition 

3(2-2-5) 

อกส342 
ENC342 

การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ 
English Note-Taking and Summarizing 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การอ่านภาษาเยอรมันระดับสูงและการน าเสนอ      
Module : Advanced Reading and Presentation in German 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

ยมส315 
GMC315 

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 5 
German for Communication V 

3(2-2-5) 

ยมส322  
GMC322 

ภาษาเยอรมันเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ 
German for Discussion and Presentation 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ยมส332  
GMC332 

การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์ 
German Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 3rd Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    
Module : Communicative English for Specific Purposes   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

อกส371 
ENC371 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ  
English for Academic Communication 

3(2-2-5) 

อกส381 
ENC381 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ 
English for Occupational Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง       
Module : Advanced German Writing   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ยมส316 
GMC316 

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 6 
German for Communication VI  

3(2-2-5) 

ยมส342 
GMC342 

การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรา้งสรรค ์
German Creative Writing 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี          
Free Elective Courses  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 4th Year/1st Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาเลือก (เลือก 1 ชุดวิชาจากชดุวิชาต่อไปนี้)     
Elective Module (Choose one of the following module)  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ      
Module : Communication in Business World   

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส482 
ENC482 

ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์
English for Commerce 

3(2-2-5) 

ยมส423  
GMC423 

การพูดภาษาเยอรมันในที่สาธารณะ 
German Public Speaking 

3(2-2-5) 

ยมส481  
GMC481 

ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ 
German for Business 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว    
Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business 

9 หน่วยกิต 
9 credits 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
อกส483 
ENC483 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
English for Tourism and Service 

3(2-2-5) 

ยมส482 
GMC423 

ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
German for Tourism and Service 

3(2-2-5) 

ยมส483 
GMC483 

ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการสุขภาพ 
German for Health Service 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น       
Module : Introduction to Translation and Interpretation 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส451  
ENC451 

การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องตน้ 
Introduction to English-Thai Translation 

3(2-2-5) 

ยมส451  
GMC451 

การแปลภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น 
Introduction to German-Thai Translation 

3(2-2-5) 

ยมส452 
GMC452 

การล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องตน้ 
Introduction to German-Thai Interpretation 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี          
Free Elective Courses  

11 หน่วยกิต 
11 credits 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 4th Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ  (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้)   
Module : Language and Professional Experience (Choose one of the 
following courses)  

6 หน่วยกิต 
       6 credits 

ภสส491 
LCC491 

ประสบการณ์การศึกษาในตา่งประเทศ 
Academic Experience Abroad 

6(0-32-0) 

ภสส492 
LCC492 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Practicum 

6(0-32-0) 

ภสส493 
LCC493 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-32-0) 

ภสส494 
LCC494 

การศึกษาอิสระ  
Independent Study 

6(0-32-0) 

รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหต ุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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3.1.4.3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 1st Year/1st Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     
Module : Learning and Communicating in the 21st Century 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว191  
SWU191 

การเรยีนรู้สูโ่ลกในศตวรรษที่ 21 
Learning to the World of 21st Century     

3(2-2-5) 

มศว192  
SWU192 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ     
Module : Art of Using English for International Communication  

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว193  
SWU193 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Listening and Speaking for Effective English Communication 

3(2-2-5) 

มศว194  
SWU194 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   
Reading and Writing for Effective English Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น     
Module  : Introduction to English and Chinese for Communication  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส111  
ENC111 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication I 

3(2-2-5) 

จนส111  
CHC111 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
 for Communication I 

3(2-2-5) 

จนส161  
CHC161 

การออกเสียงภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
Chinese Pronunciation for Effective Communication 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 1st Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : มศว เพ่ือสังคม    
Module : SWU for Society 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว195 
SWU195 

พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 
Creative Citizen for Society 

3(2-2-5) 

มศว196 
SWU196 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
Science and Art of Sustainable Social Development 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด     
Module : Smart Life 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว291 
SWU291 

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 
Healthy Lifestyle  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : มศว เพ่ือสังคม    
Module : SWU for Society 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว292 
SWU292 

วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยูร่่วมกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล 
Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง     
Module  : Intermediate English and Chinese for Communication  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส112  
ENC112 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication II 

3(2-2-5) 

อกส131  
ENC131 

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ 
English Reading Techniques 

3(2-2-5) 

จนส112 
CHC112 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 
Chinese for Communication 2 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2nd Year/1st Semester 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชุดวิชา : การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ     
Module : Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

มศว197 
SWU197 

การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ    
Speaking and Presentation for Careers 

3(2-2-5) 

มศว198 
SWU198 

การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผูป้ระกอบการ 
Preparation for Working and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ      
Module : English Reading and Presentation 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส221  
ENC221 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ 
English for Discussion and Presentation 

3(2-2-5) 

อกส232  
ENC232 

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวเิคราะหแ์ละวิจารณ ์
English Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) 

อกส261  
ENC261 

การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
English Pronunciation for Effective Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพ      

Module  : Effective Chinese Communication 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

จนส213 
CHC213 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 
Chinese for Communication III 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จนส221  
CHC221 

การพูดสื่อสารภาษาจีน  
Chinese Oral Communication 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 2nd Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : มนุษยศาสตร์กับการสือ่สาร       
Module :  Humanities and Communication 

5 หน่วยกิต 
5 credits 

มนส221 
HUC221 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
English for Career Preparation  

2(1-2-3) 

มนส222 
HUC222 

ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
The Art of Logical and Effective Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกสมยัใหม่    
Module : English and Information Technology in the Modern World   

4 หน่วยกิต 
4 credits 

อสม211 
EIT211 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเฉพาะศาสตร ์
English for Specific Studies 

2(1-2-3) 

อสม212 
EIT212 

ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Information Technology 

2(1-2-3) 

ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาจีน       
Module : Chinese Culture and Communication   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

จนส214 
CHC214 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  
Chinese for Communication IV 

3(2-2-5) 

จนส217  
CHC217 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 
Basic Knowledge to Chinese Culture 

3(3-0-6) 

ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาจีน       
Module : Reading and Writing in Chinese 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

จนส231 
CHC231 

เทคนิคการอ่านภาษาจีนเบื้องต้น 
Introduction to Reading Techniques in Chinese 

3(2-2-5) 

จนส241 
CHC241 

การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น 
Chinese Basic Writing 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 3rd Year/1st Semester 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       
Module :  Cross Cultural Communication   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ภสส311 
LCC311 

ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Language for Cross Cultural Communication  

3(2-2-5) 

ภสส361 
LCC361 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบภาษา 
Comparative Language Analysis 

3(3-0-6) 

ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง       
Module : Advanced English Writing   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

อกส341 
ENC341 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
English Composition 

3(2-2-5) 

อกส342 
ENC342 

การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ 
English Note-Taking and Summarizing 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การอ่านภาษาจีนระดับสูงและการน าเสนอ      
Module : Advanced Reading and Presentation in Chinese 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

จนส315 
CHC315 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 
Chinese for Communication V 

3(2-2-5) 

จนส322  
CHC322 

ภาษาจีนเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ 
Chinese for Discussion and Presentation 

3(2-2-5) 

จนส332  
CHC332 

การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ ์
Chinese Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 3rd Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    
Module : Communicative English for Specific Purposes   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

อกส371 
ENC371 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ  
English for Academic Communication 

3(2-2-5) 

อกส381 
ENC381 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ 
English for Occupational Communication 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การเขียนภาษาจีนระดบัสูง        
Module : Advanced Chinese Writing   

6 หน่วยกิต 
6 credits 

จนส316 
CHC316 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 
Chinese for Communication VI  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จนส342 
CHC342 

การเขียนภาษาจีนเชิงสรา้งสรรค ์
Chinese Creative Writing 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี          
Free Elective Courses  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 4th Year/1st Semester 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเลือก (เลือก 1 ชุดวิชาจากชดุวิชาต่อไปนี้)     
Elective Module (Choose one of the following module)  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ  
Module : Communication in Business World  

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส482 
ENC482 

ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์
English for Commerce 

3(2-2-5) 

จนส423  
CHC423 

การพูดภาษาจีนในท่ีสาธารณะ 
Chinese Public Speaking 

3(2-2-5) 

จนส481  
CHC481 

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 
Chinese for Business 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว    
Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส483 
ENC483 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
English for Tourism and Service 

3(2-2-5) 

จนส482 
CHC423 

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
Chinese for Tourism and Service 

3(2-2-5) 

จนส483 
CHC483 

ภาษาจีนเพื่อการบริการสุขภาพ 
Chinese for Health Service 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น       
Module : Introduction to Translation and Interpretation 

9 หน่วยกิต 
9 credits 

อกส451  
ENC451 

การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องตน้ 
Introduction to English-Thai Translation 

3(2-2-5) 

จนส451  
CHC451 

การแปลภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น 
Introduction to Chinese-Thai Translation 

3(2-2-5) 

จนส452  
CHC452 

การล่ามภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น 
Introduction to Chinese-Thai Interpretation 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี          
Free Elective Courses  

11 หน่วยกิต 
11 credits 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 - 4th Year/2nd Semester 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ  (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้)  
Module : Language and Professional Experience (Choose one of the 
following courses) 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

ภสส491 
LCC491 

ประสบการณ์การศึกษาในตา่งประเทศ 
Academic Experience Abroad 

6(0-32-0) 

ภสส492 
LCC492 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Practicum 

6(0-32-0) 

ภสส493 
LCC493 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-32-0) 

ภสส494 
LCC494 

การศึกษาอิสระ  
Independent Study 

6(0-32-0) 

รวม 6 หน่วยกิต 
หมายเหต ุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังนี้ 
   1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 (Learning and Communicating in  
             the 21st Century) 

           ศึกษาวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง การท างานในศตวรรษที่ 21 การใช้ภาษาไทย
เพ่ือการติดต่อสื่อสาร  ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีวิจารณญาณ 
ออกแบบแผนการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู้และน าเสนอความรู้โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

 
มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
SWU191 Learning to the World of 21st Century    

ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือการ
เรียนรู้   การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ริเริ่มสิ่งใหม่และ
ออกแบบชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของตนเองอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

 
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
SWU192 Thai Language for Communication 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและส่งสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 
    1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (Art of Using 
                               English for International Communication) 

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษ  ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน  
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มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
 มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    3(2-2-5) 
SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้   สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
     1.1.3 มศว เพื่อสังคม (SWU for Society) 

   ศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งใน
สังคมกายภาพและสังคมดิจิทัล การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด เป็นพลเมือง
ที่สร้างสรรค์สังคมโดยเข้าใจความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาของสังคมไทย 
ความหลากหลายของสภาพสังคม การวิเคราะห์ปัญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 

 
มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม       3(2-2-5) 
SWU195 Creative Citizen for Society 

ศึกษาการเป็นพลเมืองที่มีความคิดที่หลากหลาย และภูมิปัญญาที่เป็นรากฐานทางความคิดของ
สังคมไทย การมีส่วนร่วมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้
ประชาคมท่ีตนอาศัยอยู่ รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันและสร้างสรรค์สังคม การ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธีด้วย
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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มศว196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 

ศึกษาแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การวิเคราะห์
ปัญหาสังคมและโอกาสในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลต่อพลเมืองในสังคม ฝึก
ปฏิบัติใช้กระบวนการออกแบบทางความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย การ
ออกแบบโครงการเพ่ือแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ และการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาสังคมและผลการด าเนินโครงการที่ผ่านการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ   

 
   1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ (Enhancement           
                              of Work Skills and Entrepreneurship) 

   ศึกษาหลักการสื่อสารเพ่ือการท างานร่วมกัน บนพ้ืนฐานความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
ลักษณะการท างานในองค์การ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อการท างาน การเป็นผู้ประกอบการในโลกดิจิทัล และจริยธรรมในการท างานและการประกอบธุรกิจ 

 
มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ        3(2-2-5) 
SWU197 Speaking and Presentation for Careers 

ศึกษาการใช้ภาษาถ้อยค าและภาษาท่าทางในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
ในยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าผ่านสื่อดิจิทัล การรับฟัง การวิพากษ์
และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ 

 
มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ     3(2-2-5) 
SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 

ศึกษาการท างานและลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนโดยแสดงบทบาทตามภาวะผู้น าและผู้ตามบนพ้ืนฐานความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง  
การใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงพ้ืนฐานเริ่มต้นในการประกอบการและการสร้างแบรนด์
จากจุดเด่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการอย่างเป็นระบบ  
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1.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Life) 

     ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พัฒนาสุขภาพและวิถี
ชีวิตเชิงสร้างสรรค์ และการปรับตัวในสังคมพลวัต 

 
มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
SWU291 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความส าคัญของอาหาร โภชนาการ และออกก าลังกาย การ
เลือกบริโภคด้วยปัญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 

 
มศว292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล   3(2-2-5) 
SWU292 Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 

ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน ระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบจากความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงาน ที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

2.1 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 84 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ก าหนดให้เรียน 12 ชุดวิชา 84 หน่วยกิต จากชุดวิชา ดังต่อไปนี้ 
                      2.1.1.1 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
              Module  : Introduction to English and French for Communication 

อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111 English for Communication I 
        ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยให้ความส าคัญ 
 ต่อความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร  
 Study and practice English listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication with an emphasis on differences in languages and cultures affecting 
communication. 
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ฝศส111 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
FRC111 French for Communication I      
       ศึกษาหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น และฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน การใช้ศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        Study French grammatical principles and basic sentence structures, and practice 
listening, speaking, reading, and writing skills, use of vocabulary and expressions in daily lives. 

 
ฝศส161 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
FRC161 French Pronunciation for Effective Communication 

        ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสส าหรับผู้เรียน  โดยใช้หลักการสัทศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส 

 Study problems and French pronunciation solutions for learners using principles 
of French phonetics.  

 
                    2.1.1.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
             Module  : Intermediate English and French for Communication 

อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Communication II 
  ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และให้ความส าคัญต่อความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารในบริบท 
ที่ซับซ้อนขึ้น  
  Study and practice English listening, speaking, reading, and writing skills with an 
emphasis on the use of English communication strategies and give the importance for 
differences in languages and cultures affecting communication in more complex 
contexts.  
 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
ENC131 English Reading Techniques 
        ศึกษาหลักการอ่านสื่อสารสนเทศ ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การใช้เทคนิคการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ  
        Study principles of reading information techniques and practice English reading 
skills, and the use of reading techniques for print media in the information age. 
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ฝศส112 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
FRC112 French for Communication II      
 ศึกษาศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น และฝึกทักษะ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน  
 Study a higher level of French vocabulary, expressions, grammatical principles and 
sentence structures, and practice listening, speaking, reading, and writing skills. 

 
                    2.1.1.3 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Module  : Effective French Communication 

ฝศส213 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
FRC213 French for Communication III      
 ศึกษาและฝึกหลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาฝรั่งเศสที่ซับซ้อน ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน โดยใช้ศัพท์และส านวนในระดับที่สูงขึ้น 
 Study and practice complex French grammatical principles and language structures, 
practice listening, speaking, reading, and writing skills by using a higher level of vocabulary and 
expressions. 
 
ฝศส221 การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส       3(2-2-5) 
FRC221 French Oral Communication      
 ศึกษาและฝึกทักษะการสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวันและในสถานการณ์ท่ีคล้ายความเป็นจริง  

       Study and practice French conversation skills in everyday topics and in simulated situations. 
 

                    2.2.1.4 ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
   Module : English Reading and Presentation 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
ENC221 English for Discussion and Presentation  
        ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายทั้งในฐานะผู้ร่วมและ
ผู้ด าเนินการอภิปราย และการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณชน 
        Study and practice English skills in expressing ideas, discussions as participants 
and moderators, and presentation in public. 
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อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(2-2-5) 
ENC232 English Analytical and Critical Reading  
  ศึกษาหลักการและกระบวนการใช้ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์บทความที่แสดงทรรศนะเชิงโต้แย้งโดยใช้หลักการการวิเคราะห์วิจารณ์  
 Study principles and processes of using analytical and critical skills, practice 
English analytical and critical reading, paper critique showing argumentative views using 
principles of analyzing and critiquing.  
 
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
ENC261 English Pronunciation for Effective Communication 
  ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่าง ประเทศ การใช้หลักการสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนไม่ละท้ิงความเป็นตัวตน (Identity) และให้
ผู้ฟัง เข้าใจได้ง่าย (Intelligibility)  
 Study problems and solve English pronunciation problems for EFL learners, the 
use of principles of English phonetics promoting learners’ identities and maximizing 
intelligibility. 
 

2.2.1.5 ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 
   Module : French Culture and Communication 

ฝศส214 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4     3(2-2-5) 
FRC214 French for Communication IV      
 ศึกษาหลักไวยากรณ์และฝึกการใช้โครงสร้างของภาษาเขียนภาษาฝรั่งเศส  ในสถานการณ์การ
สื่อสารที่เป็นทางการ การใช้ค าศัพท์และส านวนในการฟังพูด และการอ่านเขียน 
 Study French grammatical principles and practice using structures of French 
written languages  in formal communication, the use of vocabulary and expressions in 
listening, speaking, reading, and writing. 

 
ฝศส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส     3(3-0-6) 
FRC217 Basic Knowledge to French Culture  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส  มีความเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส   
 Basic knowledge in French history, society and culture, having an understanding 
of differences between Thai and French cultures. 
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                   2.2.1.6 ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 
   Module : Reading and Writing in French 

ฝศส231 เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น     3(2-2-5) 
FRC231 Introduction to Reading Techniques in French 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การใช้เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสในยุคข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศ Study and practice reading skills, using French reading techniques in the 
information age. 
 
ฝศส241 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น      3(2-2-5) 
FRC241 French Basic Writing     
 ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับประโยคและย่อหน้า ในสถานการณ์ที่เก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice writing French sentences and paragraphs in daily life contexts. 
 

2.2.1.7. ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง 

    Module : Advanced English Writing 

อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 

ศึกษาองค์ประกอบของความเรียง ฝึกทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียน
เชิง บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร โดยเน้นความส าคัญต่อกระบวนการ จุดประสงค์ในการเขียน 
ความเป็นเอกภาพ และกลุ่มผู้อ่าน 

Study elements of composition, practice English composition writing skills 
focusing on descriptive and narrative writing with an importance on process, objectives of 
writing, unity, and the groups of audience. 

 
อกส342 การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 

ศึกษาและฝึกเทคนิคการจดบันทึกจากการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการจับ
ประเด็นส าคัญ สรุปเรียบเรียงและถ่ายทอดความ 

Study and practice English note-taking from English listening and reading focusing 
on getting the main ideas, summarizing, editing and conveying similar meanings. 
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    2.1.1.8 ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
     Module :  Cross Cultural Communication 

ภสส311 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
LCC311 Language for Cross Cultural Communication 
 ศึกษาบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาษาและ
วัฒนธรรมแตกต่างกัน  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม  ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรม
ของชนชาติอ่ืน  พัฒนาทักษะการสนทนาและสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
วัฒนธรรมนั้น 
 Study the role of English language as a medium of communication with people of 
different languages and cultures, study relationship between languages and cultures, 
knowledge and understanding of foreign cultures, developing conversational skills and building 
positive attitudes towards English communication with people from foreign cultures. 
 
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา                3(3-0-6) 
LCC361 Comparative Language Analysis 
        วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบการใช้ภาษา ของภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส หรือ
ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีนในบริบทและสถานการณ์ใกล้เคียงกัน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
แตกต่างของภาษาทั้ง 2 ภาษา 

Comparative language analysis between English and French, English and German, 
English and Chinese in the similar contexts and situations, analyses of factors affecting 
the differences between two languages. 

 
2.1.1.9 ชุดวิชา : การอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับสูงและการน าเสนอ 

                     Module : Advanced Reading and Presentation in French 
ฝศส315  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5      3(2-2-5) 
FRC315  French for Communication V      

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ้น การอ่านบทความ 
หนังสือพิมพ์ หนังสือนอกเวลา  และการเขียนที่เน้นหลักไวยากรณ์ระดับสูง 

Study and practice French listening, speaking, reading and writing skills at a higher 
level, reading articles, newspapers, and extensive readings, and writing with an emphasis 
on advance grammatical principles. 
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ฝศส322 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5)  
FRC322 French for Discussion and Presentation      

ศึกษาและฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายเป็นภาษาฝรั่งเศส ทั้งในฐานะผู้ร่วม
และผู้ด าเนินการอภิปราย และการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณะ 

Study and practice skills in giving opinions, discussions in French as participants 
and moderators, and presentation in public. 

 
ฝศส332 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์             3(2-2-5) 
FRC332 French Analytical and Critical Reading      

ศึกษาและฝึกการอ่านภาษาฝรั่งเศสที่เป็นเอกสารจริง เน้นการอ่านตีความเชิงวิเคราะห์ และ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

Study and practice reading authentic French texts with an emphasis on 
analytical reading and reading with discretion. 

 
   2.1.1.10 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
               Module : Communicative English for Specific Purposes 

อกส371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ      3(2-2-5) 
ENC371 English for Academic Communication  
 ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบททางวิชาการ และฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน  เขียน เพ่ือการสื่อสารในบริบททางวิชาการ 
 Study the usage of English for academic communication, practice listening, 
speaking, reading, and writing for communication in academic contexts. 
 
อกส381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ      3(2-2-5) 
ENC381English for Occupational Communication  

ศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของ
วิชาชีพ โดยยึดหลักการและรูปแบบสื่อสารของกลุ่มวิชาชีพ 

Study English language patterns in different occupations, the use of English in 
occupational contexts following principles and communicative patterns of occupational groups. 

 
 
 
 



หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           61 
 

   2.1.1.11 ชุดวิชา : การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 
    Module : Advanced French Writing 

ฝศส316 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6      3(2-2-5) 
FRC316 French for Communication VI      

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ้น เน้นความคล่องแคล่วในการ
โต้ตอบสนทนา อ่านหนังสือนอกเวลา บทความจากหนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ภาษาระดับสูง การ
เขียนที่ใช้หลักไวยากรณ์ระดับสูง 

Study and practice French listening, speaking, reading and writing skills at a higher 
level with an emphasis on the fluency in responding to conversations, reading extensive 
texts, newspaper and online articles with advance level of language use, writing with the 
use of advance grammatical principles. 

 
ฝศส342 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
FRC342 French Creative Writing      

ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสโดยใช้กลวิธีการเขียนที่หลากหลาย โดยการใช้ค า 
ประโยค ส านวน ในการตั้งชื่อเรื่องและการเรียบเรียงเนื้อหาตามประเภทของตัวบทในรูปแบบที่หลากหลาย 
น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 

Study and practice French writing skills by using various written strategies, 
employing words, sentences and expressions in creating titles of stories, and editing 
content according to various and interesting script formats, and show creativity. 

 
           2.1.1.12 ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้) 

                   Module : Language and Professional Experience (Choose one  
                             of  the following courses) 

ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ     6(0-32-0) 
LCC491 Academic experience Abroad 
 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาที่ตนศึกษา  ในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมงและอยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่น้อย
กว่า 480 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ ประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไข  และน าเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบ
รายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีนโดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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 Study language and culture at accredited academic institutions in English-speaking 
and/or French/ German/ Chinese-speaking countries during summer or the 2nd semester of the 
4th year for not less than 150 hours. The period of stay in that country must not be less than 
480 hours. Certification of Participation and Certification of Language/Culture Competency 
are required to fulfil the course as well as a self-reflection report and an oral presentation 
in English, French, German, or Mandarin Chinese with the application of various media. 
Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S (Satisfactory) and U 
(Unsatisfactory). 

 
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ       6(0-32-0) 
LCC492 Professional Practicum  
 ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศหรือต่างประเทศ  ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4  เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเองและไม่ผ่านตัวแทนการ
จัดหางานใดๆ  ผู้เรียนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ
สนใจ  รวมถึงน าเสนอวิธีการแก้ไข  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และ
น าเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบรายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่า
เป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) 
หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)   
 Practice work experiences in organizations in Thailand or abroad during the 2nd 
semester of the 4th year for not less than 480 hours. Students must contact organizations for the 
recruitment process on their own, not via employment agencies. An issue of interest 
responding to the needs of the organizations is selected to explore and propose solutions 
under the assigned advisors’ approval. Final report and oral presentation in English, French, 
German, or Mandarin Chinese with the application of various media are required to fulfil 
the course. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S (Satisfactory) 
and U (Unsatisfactory). 

 
ภสส493 สหกิจศึกษา               6(0-32-0) 
LCC493 Co-operative Education 
        ปฏิบัติงานจริงในองค์กรหรือในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศ 
เป็นหลัก ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง มีการท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษา
ฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน หรือภาษาจีน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ
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และมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานให้
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็น
ที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 One semester or 4 8 0 - hour-work experiences in English-speaking and/or French/ 
German/ Chinese-speaking organizations under supervisions of the organization board and LCC 
program advisors. Progressive report, final report, final oral presentation, and satisfactory 
assessments from the board and the advisors are required to fulfil the course. Students’ 
reports/presentations/ assessments must reflect students’ academic ability and effective 
communication skills while responding to the needs of the organizations and the labor 
market. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S 
(Satisfactory) and U (Unsatisfactory). 
 
ภสส494 การศึกษาอิสระ               6(0-32-0) 
LCC494 Independent Study 
        ศึกษาประเด็นปัญหาทางภาษา วัฒนธรรมและการสื่อสารที่ผู้ศึกษาสนใจเป็นพิเศษ  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  น าเสนอผลการศึกษาเป็นในรูปแบบของการเขียนรายงาน
และใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่า เป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

Issues in language, culture and communication. Any selected issue must be 
approved by assigned advisors. The product of this independent study will be in the report 
format and in the oral presentation format which requires students to apply various media in 
thier presentations. The languages used for both formats will be English, French, German, 
or Mandarin Chinese. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter 
grades S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory). 

 
2.1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ก าหนดให้เรียน 12 ชุดวิชา 84 หน่วยกิต จากชุดวิชา ดังต่อไปนี้ 

  2.1.2.1 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
                        Module  : Introduction to English and German for Communication 

อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111  English for Communication I 

ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นความส าคัญ  ต่อ
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร  
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Study and practice English listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication with an emphasis on differences in languages and cultures affecting 
communication. 

 
ยมส111 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
GMC111 German for Communication I 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันและโครงสร้าง พ้ืนฐาน  เน้นการใช้ภาษาส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงศึกษาการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน  

Study German grammatical principles and basic sentence structures with an 
emphasis on language use in daily life communication, practice listening, speaking, reading, 
and writing skills as well as ways of life of German people. 

 
ยมส161 การออกเสียงภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
GMC161 German Pronunciation for Effective Communication 

ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาเยอรมันส าหรับผู้เรียน  โดยใช้หลักการสัทศาสตร์
ภาษาเยอรมัน 

Study problems and German pronunciation solutions for learners using principles 
of German phonetics.  

 
              2.1.2.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
                 Module  : Intermediate English and German for Communication 

อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Communication II 

ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และให้ความส าคัญต่อความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารในบริบทที่
ซับซ้อนขึ้น  

Study and practice English listening, speaking, reading, and writing skills with an 
emphasis on the use of English communication strategies and give the importance for differences 
in languages and cultures affecting communication in more complex contexts.  
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อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
ENC131 English Reading Techniques 

ศึกษาหลักการอ่านสื่อสารสนเทศ ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การใช้เทคนิคการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ  

Study principles of reading information techniques and practice English reading 
skills, and the use of reading techniques for print media in the information age. 

 
ยมส112 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
GMC112 German for Communication II 

ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาหลักไวยากรณ์
เยอรมันและโครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น ศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสังเกตวิเคราะห์
การสื่อสารในวัฒนธรรมเยอรมัน 

Study and practice German listening, speaking, reading, and writing in a higher 
level, study grammatical German principles and more complex sentence structures, 
vocabulary and expressions in daily life communication, observation and analysis of 
communication in German culture. 

 
                       2.1.2.3 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพ 
                       Module  : Effective German Communication 

ยมส213 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
GMC213 German for Communication III 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันและโครงสร้างของภาษาเขียน ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่านหนังสือ
นอกเวลา การเขียนภาษาเยอรมันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  

Study German grammatical principles and written language structure, practice 
listening, speaking, reading extensive texts, and German writing in a more complex level.  

 
ยมส221 การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน       3(2-2-5) 
GMC221 German Oral Communication 

ศึกษาและฝึกการสื่อสารที่เน้นทักษะการฟัง พูด การใช้ส านวนที่จ าเป็นในภาษาเยอรมัน ฝึก
การใช้กลยุทธ์ที่ใช้ในการ ฟัง และพูดในบริบทที่แตกต่างกัน 

Study and practice communication with an emphasis on listening and speaking 
skills, the use of essential expressions in German language, practice using listening and 
speaking strategies in different contexts. 
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     2.1.2.4 ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
              Module : English Reading and Presentation 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
ENC221 English for Discussion and Presentation  

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายทั้งในฐานะผู้ร่วมและ
ผู้ด าเนินการอภิปราย และการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณชน 

Study and practice English skills in expressing ideas, discussions as participants 
and moderators, and presentation in public. 

 
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(2-2-5) 
ENC232 English Analytical and Critical Reading  

ศึกษาหลักการและกระบวนการใช้ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์บทความที่แสดงทรรศนะเชิงโต้แย้งโดยใช้หลักการการวิเคราะห์วิจารณ์  

Study principles and processes of using analytical and critical skills, practice 
English analytical and critical reading, paper critique showing argumentative views using 
principles of analyzing and critiquing.  

 
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
ENC261 English Pronunciation for Effective Communication 

ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่าง ประเทศ การใช้หลักการสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนไม่ละทิ้งความเป็นตัวตน  (Identity) 
และให้ผู้ฟัง เข้าใจได้ง่าย (Intelligibility)  

Study problems and solve English pronunciation problems for EFL learners, the 
use of principles of English phonetics promoting learners’ identities and maximizing 
intelligibility. 

 
     2.1.2.5 ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาเยอรมัน 

                  Module : German Culture and Communication 
ยมส214 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
GMC214 German for Communication IV 

ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันในระดับสูงขึ้น การใช้ค าศัพท์และส านวน
ในภาษาเขียนเชิงวิชาการ การอ่านเอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นและวงค าศัพท์ที่มากขึ้น การวิเคราะห์
ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร 
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Study and practice German listening, speaking, reading, and writing in a higher 
level, using vocabulary and expressions in written language for academic writing, reading 
more complex texts with a wider range of vocabulary, analysis of conceptual and cultural 
differences affecting communication. 

 
ยมส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเยอรมัน     3(3-0-6) 
GMC217 Basic Knowledge to German Culture  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของชนชาติเยอรมัน  เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเยอรมัน   

Basic knowledge in German history, society and culture, having an understanding of 
differences between Thai and German cultures.  

 
        2.1.2.6 ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน 

                  Module : Reading and Writing in German 
ยมส231 เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น     3(2-2-5) 
GMC231 Introduction to German Reading Techniques  

ศึกษาหลักการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาเยอรมัน  เน้นการอ่านจับใจความส าคัญจากบท
อ่านในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  การใช้พจนานุกรมภาษาเยอรมัน 

Study reading principles and German reading strategies focusing on finding main 
ideas from texts relating to the daily life topics, German dictionary usage. 

 
ยมส241 การเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น      3(2-2-5) 
GMC241 German Basic Writing 

ศึกษากระบวนการเขียนและฝึกทักษะการเขียนเรียงความภาษาเยอรมัน โดยเน้นการเขียนเชิง
บรรยายโวหารพรรณนาโวหาร การเลือกใช้ศัพท์ส านวนส าหรับโวหารแต่ละประเภท  

Study writing process and practice German composition writing skills focusing on descriptive 
and narrative writing, selecting vocabulary and expressions for different styles of writing. 
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2.1.2.7 ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง 
                Module : Advanced English Writing 

อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 

ศึกษาองค์ประกอบของความเรียง ฝึกทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียน
เชิง บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร โดยเน้นความส าคัญต่อกระบวนการ จุดประสงค์ในการเขียน 
ความเป็นเอกภาพ และกลุ่มผู้อ่าน 

Study elements of composition, practice English composition writing skills 
focusing on descriptive and narrative writing with an importance on process, objectives of 
writing, unity, and the groups of audience. 

 
อกส342 การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 

ศึกษาและฝึกเทคนิคการจดบันทึกจากการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการจับ
ประเด็นส าคัญ สรุปเรียบเรียงและถ่ายทอดความ 

Study and practice English note-taking from English listening and reading focusing 
on getting the main ideas, summarizing, editing and conveying similar meanings. 

 
           2.1.2.8 ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

               Module :  Cross Cultural Communication 
ภสส311 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
LCC311 Language for Cross Cultural Communication 
 ศึกษาบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาษาและ
วัฒนธรรมแตกต่างกัน  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม  ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรม
ของชนชาติอ่ืน  พัฒนาทักษะการสนทนาและสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
วัฒนธรรมนั้น 
 Study the role of English language as a medium of communication with people of 
different languages and cultures, study relationship between languages and cultures, 
knowledge and understanding of foreign cultures, developing conversational skills and building 
positive attitudes towards English communication with people from foreign cultures. 
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ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา                3(3-0-6) 
LCC361 Comparative Language Analysis 
        วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบการใช้ภาษา ของภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส หรือ
ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีนในบริบทและสถานการณ์ใกล้เคียงกัน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
แตกต่างของภาษาทั้ง 2 ภาษา 

Comparative language analysis between English and French, English and German, 
English and Chinese in the similar contexts and situations, analyses of factors affecting 
the differences between two languages. 

 
2.1.2.9 ชุดวิชา : การอ่านภาษาเยอรมันระดับสูงและการน าเสนอ 

        Module : Advanced German Reading and Presentation 
ยมส315 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 5    3(2-2-5) 
GMC315 German for Communication V  

ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร  โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน
ประโยค  หรือตัวบทที่มีความซับซ้อนทางโครงสร้างภาษามากข้ึน  ตลอดจนใช้ภาษาเยอรมันในการเพ่ิมพูน
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

Study German for communication, learn and practice listening, speaking, reading, 
and writing sentences or scripts with more complex sentence structures, and the use of 
German to gain more knowledge for benefits of living. 

 
ยมส322 ภาษาเยอรมันเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
GMC322 German for Discussion and Presentation 

ศึกษาและฝึกการใช้ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในการน าเสนองานและการอภิปราย 
Study and practice using German vocabulary and expressions for presentation 

and discussion. 
 

ยมส332 การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(2-2-5) 
GMC332 German Analytical and Critical Reading 

ศึกษาและฝึกการวิเคราะห์และวิจารณ์บทอ่านภาษาเยอรมัน การตีความเชิงวิเคราะห์ การ
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่แทรกในบทอ่าน 

Study and practice German analytical and critical reading passages, analytical 
interpretation, expressing ideas, and discussions about issues derived from the reading 
passages. 
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2.1.2.10 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
                Module : Communicative English for Specific Purposes 

อกส371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ      3(2-2-5) 
ENC371 English for Academic Communication  

ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบททางวิชาการ และฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน  เขียน เพ่ือการสื่อสารในบริบททางวิชาการ 

Study the usage of English for academic communication, practice listening, 
speaking, reading, and writing for communication in academic contexts. 

 
อกส381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ      3(2-2-5) 
ENC381 English for Occupational Communication  

ศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของ
วิชาชีพ โดยยึดหลักการและรูปแบบสื่อสารของกลุ่มวิชาชีพ 

Study English language patterns in different occupations, the use of English in 
occupational contexts following principles and communicative patterns of occupational groups. 

 
2.1.2.11 ชุดวิชา : การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง 

                Module : Advanced German Writing 
ยมส316 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
GMC316 German for Communication VI 

ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร  โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน
ประโยค  หรือตัวบทที่มีความซับซ้อนทางโครงสร้างภาษามากขึ้น โดยสามารถน าภาษาเยอรมันไปใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  รวมไปถึงการศึกษาต่อใน
อนาคต 

Study German for communication, learn and practice listening, speaking, reading, 
and writing sentences or scripts with more complex sentence structures, being able to 
accurately use German in daily life communication, career foundation, and further study. 

 
ยมส342 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
GMC342 German Creative Writing 

ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนภาษาเยอรมันโดยใช้กลวิธีการเขียนที่หลากหลาย โดยการใช้ค า 
ประโยค ส านวน ในการการตั้งชื่อเรื่องและการเรียบเรียงเนื้อหาตามประเภทของตัวบทในรูปแบบที่
หลากหลาย น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 
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Study and practice German writing skills by using various written strategies, 
employing words, sentences and expressions in creating titles of stories, and editing 
content according to various and interesting script formats, and show creativity. 
 
               2.1.2.12 ชุดวิชา : ประสบการณภ์าษาและวิชาชีพ (เลือก 1 รายวชิาจากรายวิชาต่อไปนี้) 

                        Module : Language and Professional Experience (Choose            
                                  one of  the following courses) 

ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ     6(0-32-0) 
LCC491 Academic experience Abroad 
 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาที่ตนศึกษา  ในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมงและอยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่น้อย
กว่า 480 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ ประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไข  และน าเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบ
รายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีนโดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เปน็ที่พอใจ (U) 
 Study language and culture at accredited academic institutions in English-speaking 
and/or French/ German/ Chinese-speaking countries during summer or the 2nd semester of the 
4th year for not less than 150 hours. The period of stay in that country must not be less than 
480 hours. Certification of Participation and Certification of Language/Culture Competency 
are required to fulfil the course as well as a self-reflection report and an oral presentation 
in English, French, German, or Mandarin Chinese with the application of various media. 
Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S (Satisfactory) and U 
(Unsatisfactory). 
 
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ       6(0-32-0) 
LCC492 Professional Practicum  
 ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศหรือต่างประเทศ  ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4  เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเองและไม่ผ่านตัวแทนการ
จัดหางานใดๆ  ผู้เรียนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ
สนใจ  รวมถึงน าเสนอวิธีการแก้ไข  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และ
น าเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบรายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่า
เป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) 
หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)   
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 Practice work experiences in organizations in Thailand or abroad during the 2nd 
semester of the 4th year for not less than 480 hours. Students must contact organizations for the 
recruitment process on their own, not via employment agencies. An issue of interest 
responding to the needs of the organizations is selected to explore and propose solutions 
under the assigned advisors’ approval. Final report and oral presentation in English, French, 
German, or Mandarin Chinese with the application of various media are required to fulfil 
the course. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S (Satisfactory) 
and U (Unsatisfactory). 
 
ภสส493 สหกิจศึกษา               6(0-32-0) 
LCC493 Co-operative Education 
        ปฏิบัติงานจริงในองค์กรหรือในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศ 
เป็นหลัก ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง มีการท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษา
ฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน หรือภาษาจีน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานให้
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็น
ที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 One semester or 4 8 0 - hour-work experiences in English-speaking and/or French/ 
German/ Chinese-speaking organizations under supervisions of the organization board and LCC 
program advisors. Progressive report, final report, final oral presentation, and satisfactory 
assessments from the board and the advisors are required to fulfil the course. Students’ 
reports/presentations/ assessments must reflect students’ academic ability and effective 
communication skills while responding to the needs of the organizations and the labor 
market. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S 
(Satisfactory) and U (Unsatisfactory). 
 
ภสส494 การศึกษาอิสระ               6(0-32-0) 
LCC494 Independent Study 
        ศึกษาประเด็นปัญหาทางภาษา วัฒนธรรมและการสื่อสารที่ผู้ศึกษาสนใจเป็นพิเศษ  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  น าเสนอผลการศึกษาเป็นในรูปแบบของการเขียนรายงาน
และใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่า เป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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Issues in language, culture and communication. Any selected issue must be 
approved by assigned advisors. The product of this independent study will be in the report 
format and in the oral presentation format which requires students to apply various media in 
thier presentations. The languages used for both formats will be English, French, German, 
or Mandarin Chinese. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter 
grades S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory). 

 
 2.1.3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ก าหนดให้เรียน 12 ชุดวิชา 84 หน่วยกิต จากชุดวิชา ดังต่อไปนี้ 

   2.1.3.1 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
                       Module  : Introduction to English and Chinese for Communication 

อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111 English for Communication I 

ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นความส าคัญ  ต่อ
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร  

Study and practice English listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication with an emphasis on differences in languages and cultures affecting 
communication. 

 
จนส111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
CHC111 Chinese for Communication I 

ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลาง การเขียนสัทอักษรภาษาจีน (ระบบพินอิน) และการเขียนอักษร
จีน ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนต้น เนื้อหาเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง
พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ  

Study Mandarin Chinese pronunciation, Chinese characters (Pinyin system) and 
Chinese writing, vocabulary and sentence structures in a basic level, content related to 
daily life topics, integrative practice of listening, speaking, reading, and writing. 

 
จนส161 การออกเสียงภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
CHC161 Chinese Pronunciation for Effective Communication 

ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาจนีส าหรบัผู้เรยีน  โดยใช้หลักการสัทศาสตรภ์าษาจีน 
Study problems and Chinese pronunciation solutions for learners using 

principles of Chinese phonetics.  
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         2.1.3.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
      Module  : Intermediate English and Chinese for Communication 

อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Communication II 

ศึกษาและฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และให้ความส าคัญต่อความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารในบริบทที่
ซับซ้อนขึ้น  

Study and practice English listening, speaking, reading, and writing skills with an emphasis 
on the use of English communication strategies and give the importance for differences in 
languages and cultures affecting communication in more complex contexts.  

 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
ENC131 English Reading Techniques 

ศึกษาหลักการอ่านสื่อสารสนเทศ ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การใช้เทคนิคการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ  

Study principles of reading information techniques and practice English reading 
skills, and the use of reading techniques for print media in the information age. 

 
จนส112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
CHC112 Chinese for Communication II 

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนกลาง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์เฉพาะ ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 

Study vocabulary and sentence structures in an elementary Chinese level, 
content related to daily life topics and specific situations, integrative practice of listening, 
speaking, reading, and writing. 

 
2.1.3.3 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ 

            Module  : Effective Chinese Communication 
จนส213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
CHC213 Chinese for Communication III 

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนปลาย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์เฉพาะ ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 
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Study vocabulary and sentence structures in an upper elementary Chinese 
level, content related to daily life topics and specific situations, integrative practice of 
listening, speaking, reading, and writing. 

 
จนส221 การพูดสื่อสารภาษาจีน      3(2-2-5) 
CHC221 Chinese Oral Communication   

ศึกษาและฝึกการสื่อสารที่เน้นทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การออกเสียง การแยกแยะเสียง และการสนทนาโต้ตอบ 

Study and practice communication focusing on Chinese listening and speaking 
related to daily life topics, pronunciation, sound identification, and conversation. 

 
2.1.3.4 ชุดวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 

   Module : English Reading and Presentation 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ    3(2-2-5) 
ENC221 English for Discussion and Presentation  

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายทั้งในฐานะผู้ร่วมและ
ผู้ด าเนินการอภิปราย และการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณชน 

Study and practice English skills in expressing ideas, discussions as participants 
and moderators, and presentation in public. 

 
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(2-2-5) 
ENC232 English Analytical and Critical Reading  

ศึกษาหลักการและกระบวนการใช้ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์บทความที่แสดงทรรศนะเชิงโต้แย้งโดยใช้หลักการการวิเคราะห์วิจารณ์ 

Study principles and processes of using analytical and critical skills, practice 
English analytical and critical reading, paper critique showing argumentative views using 
principles of analyzing and critiquing.  
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อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
ENC261 English Pronunciation for Effective Communication 

ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่าง ประเทศ การใช้หลักการสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนไม่ละทิ้งความเป็นตัวตน  (Identity) 
และให้ผู้ฟัง เข้าใจได้ง่าย (Intelligibility)  

Study problems and solve English pronunciation problems for EFL learners, the 
use of principles of English phonetics promoting learners’ identities and maximizing 
intelligibility. 

 
2.1.3.5 ชุดวิชา : วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาจีน 

                 Module : Chinese Culture and Communication 
จนส214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4     3(2-2-5) 
CHC214 Chinese for Communication IV  

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้น การใช้ภาษาเขียน เนื้อหาเกี่ยวกับ
สถานการณ์เฉพาะ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 

Study vocabulary and sentence structures in a lower intermediate Chinese 
level, content related to specific situations, Chinese culture and wisdom, integrative 
practice of listening, speaking, reading, and writing. 

 
จนส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน     3(3-0-6) 
CHC217 Basic Knowledge to Chinese Culture 

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ และค่านิยมของชาวจีน 
ตลอดจนศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของจีน 

Study basic knowledge in Chinese culture, custom, tradition, ways of life,  beliefs, and 
values of Chinese and various Chinese arts. 

 
2.1.3.6 ชุดวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาจีน 

   Module : Reading and Writing in Chinese 
จนส231 เทคนิคการอ่านภาษาจีนเบื้องต้น     3(2-2-5) 
CHC231 Introduction to Reading Techniques in Chinese 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การอ่าน
แบบละเอียด การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ 
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Study and practice Chinese reading of selected texts related to daily life topics, 
reading for details, reading for main ideas, note-taking and summarizing. 

 
จนส241 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น     3(2-2-5) 
CHC241 Chinese Basic Writing 

ศึกษากระบวนการเขียน และฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเขียน
ข้อความสั้น ค าบรรยายภาพ เรียงความขนาดสั้น และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน 

Study writing process, and practice Chinese writing skills in daily life, writing 
short messages, captions, short essays, and the use of punctuations in Chinese. 

 
2.1.3.7 ชุดวิชา : การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง 

              Module : Advanced English Writing 
อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 

ศึกษาองค์ประกอบของความเรียง ฝึกทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียน
เชิง บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร โดยเน้นความส าคัญต่อกระบวนการ จุดประสงค์ในการเขียน 
ความเป็นเอกภาพ และกลุ่มผู้อ่าน 

Study elements of composition, practice English composition writing skills 
focusing on descriptive and narrative writing with an importance on process, objectives of 
writing, unity, and the groups of audience. 

 
อกส342 การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 

ศึกษาและฝึกเทคนิคการจดบันทึกจากการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการจับ
ประเด็นส าคัญ สรุปเรียบเรียงและถ่ายทอดความ 

Study and practice English note-taking from English listening and reading focusing 
on getting the main ideas, summarizing, editing and conveying similar meanings. 
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         2.1.3.8 ชุดวิชา : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
                   Module :  Cross Cultural Communication 

ภสส311 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
LCC311 Language for Cross Cultural Communication 
 ศึกษาบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาษาและ
วัฒนธรรมแตกต่างกัน  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม  ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรม
ของชนชาติอ่ืน  พัฒนาทักษะการสนทนาและสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
วัฒนธรรมนั้น 
 Study the role of English language as a medium of communication with people of 
different languages and cultures, study relationship between languages and cultures, 
knowledge and understanding of foreign cultures, developing conversational skills and building 
positive attitudes towards English communication with people from foreign cultures. 

 
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา                3(3-0-6) 
LCC361 Comparative Language Analysis 
        วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบการใช้ภาษา ของภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส หรือ
ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีนในบริบทและสถานการณ์ใกล้เคียงกัน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
แตกต่างของภาษาทั้ง 2 ภาษา 

Comparative language analysis between English and French, English and German, 
English and Chinese in the similar contexts and situations, analyses of factors affecting 
the differences between two languages. 

 
2.1.3.9 ชุดวิชา : การอ่านระดับสูงและการน าเสนอในภาษาจีน 

       Module : Advanced Reading and Presentation in Chinese 
จนส315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5   3(2-2-5) 
CHC315 Chinese for Communication V 

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนกลาง การใชภ้าษาเขียน ส านวนสุภาษิตที่
ใช้บ่อย เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภูมิปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณา
การ 

Study vocabulary and sentence structures in an intermediate Chinese level, 
frequent Chinese idiomatic expressions related to Chinese culture, philosophy, concepts, 
beliefs, and wisdom, integrative practice of listening, speaking, reading, and writing. 

 



หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           79 
 

 
จนส322 ภาษาจีนเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ     3(2-2-5)  
CHC322 Chinese for Discussion and Presentation 

ศึกษาและฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายเป็นภาษาจีน ทั้งในฐานะผู้ร่วมและ
ผู้ด าเนินการอภิปราย และการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณะ 

Study and practice skills in giving opinions, discussions in Chinese as participants and 
moderators, and presentation in public. 

 
จนส332 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์     3(2-2-5) 
CHC332 Chinese Analytical and Critical Reading 

ศึกษาหลักการอ่านและกระบวนการใช้ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกอ่านวิเคราะห์วิจารณ์บท
อ่านภาษาจีน การตีความเชิงวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่แทรกในบทอ่าน 

Study and practice Chinese analytical and critical reading passages, analytical 
interpretation, expressing ideas, and discussions about issues derived from the reading 
passages. 

 
2.1.3.10 ชุดวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

             Module : Communicative English for Specific Purposes 
อกส371 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ      3(2-2-5) 
ENC371 English for Academic Communication  

ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบททางวิชาการ และฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน  เขียน เพ่ือการสื่อสารในบริบททางวิชาการ 

Study the usage of English for academic communication, practice listening, 
speaking, reading, and writing for communication in academic contexts. 

 
อกส381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ      3(2-2-5) 
ENC381 English for Occupational Communication  

ศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของ
วิชาชีพ โดยยึดหลักการและรูปแบบสื่อสารของกลุ่มวิชาชีพ 

Study English language patterns in different occupations, the use of English in 
occupational contexts following principles and communicative patterns of occupational 
groups. 
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2.1.3.11 ชุดวิชา : การเขียนภาษาจีนระดับสูง 

 Module : Advanced Chinese Writing 
จนส316 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
CHC316 Chinese for Communication VI 

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย การใช้ภาษาเขียน ส านวน
สุภาษิตท่ีใช้บ่อย เนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดและภูมิปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและ
เขียนอย่างบูรณาการ 

Study advanced Chinese vocabulary and sentence structures, the of written 
language, frequent Chinese idiomatic expressions related to Chinese culture, philosophy, 
concepts, beliefs, and wisdom, integrative practice of listening, speaking, reading, and 
writing. 

 
จนส342 การเขียนภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
CHC342 Chinese Creative Writing 

ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนโดยใช้กลวิธีการเขียนที่หลากหลาย โดยการใช้ค า 
ประโยค ส านวน ในการการตั้งชื่อเรื่องและการเรียบเรียงเนื้อหาตามประเภทของตัวบทในรูปแบบที่
หลากหลาย น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 

Study and practice Chinese writing skills by using various written strategies, 
employing words, sentences and expressions in creating titles of stories, and editing 
content according to various and interesting script formats, and show creativity. 

 
          2.1.3.12 ชุดวิชา : ประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ (เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้) 

             Module : Language and Professional Experience (Choose one                  
                       of the  following courses) 

ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ     6(0-32-0) 
LCC491 Academic experience Abroad 
 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาที่ตนศึกษา  ในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมงและอยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่น้อย
กว่า 480 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ ประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไข  และน าเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบ
รายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีนโดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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 Study language and culture at accredited academic institutions in English-speaking 
and/or French/ German/ Chinese-speaking countries during summer or the 2nd semester of the 
4th year for not less than 150 hours. The period of stay in that country must not be less than 
480 hours. Certification of Participation and Certification of Language/Culture Competency 
are required to fulfil the course as well as a self-reflection report and an oral presentation 
in English, French, German, or Mandarin Chinese with the application of various media. 
Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S (Satisfactory) and U 
(Unsatisfactory). 
 
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ       6(0-32-0) 
LCC492 Professional Practicum  
 ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศหรือต่างประเทศ  ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4  เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเองและไม่ผ่านตัวแทนการ
จัดหางานใดๆ  ผู้เรียนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ
สนใจ  รวมถึงน าเสนอวิธีการแก้ไข  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และ
น าเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบรายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่า
เป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) 
หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)   
 Practice work experiences in organizations in Thailand or abroad during the 2nd 
semester of the 4th year for not less than 480 hours. Students must contact organizations for the 
recruitment process on their own, not via employment agencies. An issue of interest 
responding to the needs of the organizations is selected to explore and propose solutions 
under the assigned advisors’ approval. Final report and oral presentation in English, French, 
German, or Mandarin Chinese with the application of various media are required to fulfil 
the course. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S (Satisfactory) 
and U (Unsatisfactory). 

 
ภสส493 สหกิจศึกษา               6(0-32-0) 
LCC493 Co-operative Education 
        ปฏิบัติงานจริงในองค์กรหรือในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศ 
เป็นหลัก ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง มีการท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษา
ฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน หรือภาษาจีน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ
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และมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานให้
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็น
ที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 One semester or 4 8 0 - hour-work experiences in English-speaking and/or French/ 
German/ Chinese-speaking organizations under supervisions of the organization board and LCC 
program advisors. Progressive report, final report, final oral presentation, and satisfactory 
assessments from the board and the advisors are required to fulfil the course. Students’ 
reports/presentations/ assessments must reflect students’ academic ability and effective 
communication skills while responding to the needs of the organizations and the labor 
market. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter grades S 
(Satisfactory) and U (Unsatisfactory). 
 
ภสส494 การศึกษาอิสระ               6(0-32-0) 
LCC494 Independent Study 
        ศึกษาประเด็นปัญหาทางภาษา วัฒนธรรมและการสื่อสารที่ผู้ศึกษาสนใจเป็นพิเศษ  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  น าเสนอผลการศึกษาเป็นในรูปแบบของการเขียนรายงาน
และใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่า เป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

Issues in language, culture and communication. Any selected issue must be 
approved by assigned advisors. The product of this independent study will be in the report 
format and in the oral presentation format which requires students to apply various media in 
thier presentations. The languages used for both formats will be English, French, German, 
or Mandarin Chinese. Students’ assessments are conducted on the basis of the letter 
grades S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory). 
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2.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต จากชุดวิชาดังต่อไปนี้ 

      2.2.1.1 ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 
           Module : Communication in Business World 

อกส482 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย์      3(2-2-5) 
ENC482 English for Commerce 
 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการโต้ตอบทางธุรกิจการค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย การ
แลกเปลี่ยน ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจ  การติดต่อทางโทรศัพท์  การนัดหมาย  การใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อขายสินค้า การเจรจาต่อรองทางการค้า การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจ
การค้าการโฆษณาสินคา้ 
 Study and practice English skills in business correspondence in various situations, 
business communication information exchange, telephone communication, appointment 
scheduling, using Electronic Commerce in purchasing and selling goods, trading negotiation, 
reading and writing business documents, and product advertisement. 
 
ฝศส423 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ      3(2-2-5) 
FRC423 French Public Speaking     

ศึกษากลวิธีและฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ โดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษา 
และหลักจูงใจโดยฝึกใช้ภาษา น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

Study strategies and practice French public speaking by using principles of 
rhetoric, language aesthetics, and principles of motivations, using language, tone, gestures, 
techniques, and materials in speaking. 

 
ฝศส481 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ       3(2-2-5)  
FRC481 French for Business      

ศึกษาการใช้ศัพท์และส านวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในวงการธุรกิจ การอ่านการเขียนเอกสารหรือ
ข้อความที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

Study the use of French vocabulary and expressions in business, reading, writing 
of business documents or messages. 
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                  2.2.1.2 ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว 
                Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business 

อกส483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
ENC483 English for Tourism and Service 

ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Study usage of English in hotel business and tourism, provide information and 
recommendations on tourism packages, famous tourist attractions, transportation, 
accommodation, food, beverages and facilities in hotel business and tourism. 

 
ฝศส482 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
FRC482 French for Tourism and Service 

ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลและค าแนะน า
เกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Study usage of French in hotel business and tourism, provide information and 
recommendations on tourism packages, famous tourist attractions, transportation, 
accommodation, food, beverages and facilities in hotel business and tourism. 

 
ฝศส483 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ      3(2-2-5) 
FRC483 French for Health Service       

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การต้อนรับและ
ให้ข้อมูลและการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 

Study French in the contexts of health service communication in medical 
centers, welcoming, giving information, and providing basic services for patients. 

 
2.2.1.3 ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น 

                    Module : Introduction to Translation and Interpretation 
อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
ENC451 Introduction to English-Thai Translation 

ศึกษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ในการแปลภาษา การแปลประเภทงานเขียนที่
หลากหลาย ศึกษาความแตกต่างของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการแปล 
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Study principles and linguistic concepts of translation, translation of various 
written texts, study various translation strategies, problems and solutions in translation. 

  
ฝศส451 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
FRC451 Introduction to French-Thai Translation      

ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลข้อความและสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

Study theories and basic French-Thai translation strategies, practice translation 
of messages and publications related to daily life. 

 
ฝศส452 การล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
FRC452 Introduction to French-Thai Interpretation 

ศึกษาทฤษฎี  กลวิธีการล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลแบบล่ามพูดตามและล่ามพูด
พร้อม โดยเน้นบริบทการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

Study theories and basic French-Thai interpretaton strategies,  practice 
consecutive and simultaneous interpretations focusing on converstations in daily life. 

 
       2.2.2 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
จากชุดวิชาดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 
           Module : Communication in Business World 

อกส482 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย์      3(2-2-5) 
ENC482 English for Commerce 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการโต้ตอบทางธุรกิจการค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย การ
แลกเปลี่ยน ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจ  การติดต่อทางโทรศัพท์  การนัดหมาย  การใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อขายสินค้า การเจรจาต่อรองทางการค้า การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจ
การค้าการโฆษณาสินค้า 

Study and practice English skills in business correspondence in various situations, 
business communication information exchange, telephone communication, appointment 
scheduling, using Electronic Commerce in purchasing and selling goods, trading negotiation, 
reading and writing business documents, and product advertisement. 
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ยมส423 การพูดภาษาเยอรมันในที่สาธารณะ      3(2-2-5) 
GMC423 German Public Speaking      

ศึกษาและฝึกทักษะการพูดภาษาเยอรมันในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่ง
ภาษา และหลักจูงใจ  โดยฝึกใช้ส านวนโวหาร น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

Study strategies and practice German public speaking by using principles of 
rhetoric, language aesthetics, and principles of motivations, using language, tone, gestures, 
techniques, and materials in speaking. 

 
ยมส481 ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ       3(2-2-5) 
GMC481 German for Business 

ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในวงการธุรกิจ เรียนรู้ข้อมูลด้านธุรกิจของประเทศ
เยอรมัน การอ่านและเขียนเอกสารและข้อความที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

Study German vocabulary and expressions in business, learn Germany’s business 
information, reading and writing business documents and messages. 

 
2.2.2.2 ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว 

  Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business 
อกส483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
ENC483 English for Tourism and Service 

ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Study usage of English in hotel business and tourism, provide information and 
recommendations on tourism packages, famous tourist attractions, transportation, 
accommodation, food, beverages and facilities in hotel business and tourism. 

 
ยมส482 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
GMC482 German for Tourism and Service 

ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาเยอรมันในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และ
สิ่งอ านวยความสะดวก ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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Study usage of German in hotel business and tourism, provide information and 
recommendations on tourism packages, famous tourist attractions, transportation, 
accommodation, food, beverages and facilities in hotel business and tourism. 

 
ยมส483 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการสุขภาพ      3(2-2-5) 
GMC483 German for Health Services  

ศึกษาภาษาเยอรมันเฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลและการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย   

Study German in the contexts of health service communication in medical 
centers, welcoming, giving information, and providing basic services for patients. 

 
2.2.2.3 ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น 

    Module : Introduction to Translation and Interpretation 
อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
ENC451 Introduction to English-Thai Translation 

ศึกษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ในการแปลภาษา การแปลประเภทงานเขียนที่
หลากหลาย ศึกษาความแตกต่างของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการแปล 

Study principles and linguistic concepts of translation, translation of various 
written texts, study various translation strategies, problems and solutions in translation. 

 
ยมส451 การแปลภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
GMC451 Introduction to German-Thai Translation 

ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการแปลภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลข้อความและสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  

Study theories and basic German-Thai translation strategies, practice translation 
of messages and publications related to daily life. 

 
ยมส452 การล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
GMC452 Introduction to German-Thai Interpretation 

ศึกษาทฤษฎี  กลวิธีการล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลแบบล่ามพูดตามและล่ามพูด
พร้อม โดยเน้นบริบทการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

Study theories and basic German-Thai interpretaton strategies,  practice 
consecutive and simultaneous interpretations focusing on converstations in daily life. 
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      2.2.3 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
จากชุดวิชาดังต่อไปนี้ 
              2.2.3.1 ชุดวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 

    Module : Communication in Business World 
อกส482 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย์      3(2-2-5) 
ENC482 English for Commerce 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการโต้ตอบทางธุรกิจการค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย การ
แลกเปลี่ยน ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจ  การติดต่อทางโทรศัพท์  การนัดหมาย  การใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อขายสินค้า การเจรจาต่อรองทางการค้า การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจ
การค้าการโฆษณาสินค้า 

Study and practice English skills in business correspondence in various situations, 
business communication information exchange, telephone communication, appointment 
scheduling, using Electronic Commerce in purchasing and selling goods, trading negotiation, 
reading and writing business documents, and product advertisement. 

  
จนส423  การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ     3(2-2-5) 
CHC423 Chinese Public Speaking 

ศึกษาและฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษา
และหลักจูงใจ ใช้ส านวนโวหาร น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

Study strategies and practice Chinese public speaking by using principles of 
rhetoric, language aesthetics, and principles of motivations, using language, tone, 
gestures, techniques, and materials in speaking. 

 
จนส481 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ     3(2-2-5)  
CHC481 Chinese for Business 

ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการธุรกิจ เรียนรู้ข้อมูลด้านธุรกิจของประเทศจีน 
การอ่านและเขียนเอกสารและข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

Study Chinese vocabulary and expressions in business, learn China’s business 
information, reading and writing business documents and messages.  
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              2.2.3.2 ชุดวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว 
                        Module : Communication in Hotel, Service and Tourism Business 

อกส483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ    3(2-2-5) 
ENC483 English for Tourism and Service 

ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Study usage of English in hotel business and tourism, provide information and 
recommendations on tourism packages, famous tourist attractions, transportation, 
accommodation, food, beverages and facilities in hotel business and tourism. 

 
จนส482 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ     3(2-2-5) 
CHC482 Chinese for Tourism and Service 

ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาจีนในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลและค าแนะน า
เกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Study usage of Chinese in hotel business and tourism, provide information and 
recommendations on tourism packages, famous tourist attractions, transportation, 
accommodation, food, beverages and facilities in hotel business and tourism. 

 
จนส483 ภาษาจีนเพื่อการบริการสุขภาพ     3(2-2-5) 
CHC483 Chinese for Health Service 

ศึกษาภาษาจีนเฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล  
การต้อนรับ ให้ข้อมูล และการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย   

Study Chinese in the contexts of health service communication in medical 
centers, welcoming, giving information, and providing basic services for patients. 

 
 2.2.3.3 ชุดวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น 

                           Module : Introduction to Translation and Interpretation 
อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
ENC451 Introduction to English-Thai Translation 

ศึกษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ในการแปลภาษา การแปลประเภทงานเขียนที่
หลากหลาย ศึกษาความแตกต่างของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการแปล 
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Study principles and linguistic concepts of translation, translation of various 
written texts, study various translation strategies, problems and solutions in translation. 

 
จนส451 การแปลภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
CHC451 Introduction to Chinese-Thai Translation 

ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการแปลภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลค า วลี ส านวน ประโยค  
บทสนทนา และนิทาน 

Study theories and basic Chinese to Thai translation strategies, practice 
translation of words, phrases, expressions, sentences, dialogues, and tales. 

 
จนส452 การล่ามภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น      3(2-2-5) 
CHC452 Introduction to Chinese-Thai Interpretation 

ศึกษาทฤษฎี  กลวิธีการล่ามภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อม  
โดยเน้นบริบทการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

Study theories and basic Chinese-Thai interpretaton strategies,  practice 
consecutive and simultaneous interpretations focusing on converstations in daily life. 

 
    2.3 กลุ่มวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์  ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
 2.3.1 ชุดวิชา : มนุษยศาสตร์กับการสื่อสาร 
         Module :  Humanities and Communication 

มนส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ    2(1-2-3) 
HUC221 English for Career Preparation  

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร
นานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารนานาชาติด้วยข้อสอบสากล หรือข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย (TOEIC ที่ คะแนน 700 
คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า/ SWU-SET ที่ระดับ B2) 

Study and practice of skills related to listening, reading, language structure, and 
vocabulary in accordance with the standards for international communication in English 
measured via internationally-recognized examinations or examinations administered by 
the university (a TOEIC score of 700+ or SWU-SET Level B2).   
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มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
HUC222 The Art of Logical and Effective Communication   

ศึกษากลวิธีการคิดอย่างเป็นล าดับ ขั้นตอน การน าเสนอความคิดเห็นของตน การแสดง
ความคิดโต้แย้ง วิพากษ์ และชักจูง โน้มน้าวใจผู้อื่นอย่างมีศิลปะ ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ 

Study of strategies and steps involved in sequential thinking, the expression of 
opinions and arguments, and the artful persuasion of others via group activities and practice sessions. 

 
         2.3.2 ชุดวิชา : ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกสมัยใหม่ 
        Module : English and Information Technology in the Modern World 

อสม211 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเฉพาะศาสตร์     2(1-2-3) 
EIT211 English for Specific Studies 

ฝึกทักษะด้านการท าความเข้าใจเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษในเนื้อหา ค าศัพท์เฉพาะทาง 
รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาวิชาการ เกี่ยวกับศาสตร์
เฉพาะด้านที่ผู้เรียนก าลังศึกษาเชื่อมโยงสู่แนวทางการด าเนินชีวิตและการท างานในยุคสมัยใหม่ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

Practice involving reading comprehension of academic English papers, focusing 
on content and terminology. Techniques for practicing English communication involving  
academic content in specific fields, with concrete connections made to their application 
to modern lifestyles and work contexts. 

 
อสม212 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ     2(1-2-3) 
EIT212 English for Information Technology  

ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตและการท างานในโลกปัจจุบันโดยเน้นการปฏิบัติจริง 

Study of principles involved in the application of English skills to modern-day IT 
contexts, with an emphasis on practical use within work and life scenarios.  

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives Courses) 

นิสิตสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือเลือกศึกษาในประเทศเจ้าของภาษาที่
มหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ การเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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Students can select any subjects based on Srinakharinwirot University’s 
announcement or take courses at any foreign universities that have cooperative agreements 
with Srinakharinwirot University. Credit transfer will be considered under the academic 
regulations of Undergraduate Studies, Srinakharinwitrot University, B.E. 2559 (2016). 

 

3.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      3.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
1 ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2534 

Maîtrise (Lettres Modernes), 2537 
  
D.E.A. (Sciences du Langage), 2538  
 
Doctorat (Sciences du Langage), 2544 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France  
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France  
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France 

xxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สรรพร  
เอี่ยมมงคลสกุล 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2546 
Master (Lettres, Langues, Sciences du 
Langage), 2551 
Doctorat (Sciences du Langage), 2555 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Université de Franche-Comté, France 
 
Université de Franche-Comté, France 

xxxxxxxxxx 

3 อ.นิธิ  ศีลวัตกุล ศศบ. (ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ), 2553 
Master 1 (Didactique des langues et 
des cultures en Français Langue 
Étrangère et Seconde), 2556 
Master 2 (Didactique du français 
langue étrangère et interculturalité), 
2557 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
Université Charles de Gaulle- Lille 3, 
France  
 
Université Paris Descartes (Paris V), 
France  

xxxxxxxxxx 

วิชาเอกภาษาเยอรมัน 
1 อ.ดร.สุพัชชา  

เจนณะสมบัติ 
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2535 
อ.ม. (ภาษาเยอรมันและวรรณคด)ี, 2543 
อ.ด. (ภาษาเยอรมัน), 2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

2 อ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาต ิ อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2522 
อ.ม. (ภาษาเยอรมันและวรรณคด)ี, 2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

3 อ.วรพงษ์ เจริญกรกจิ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2539 
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน), 2549 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

วิชาเอกภาษาจีน 
1 อ.ดร.หทัย แซ่เจี่ย  B.A. (Chinese Language), 2540 

อ.ม. (ภาษาจีน), 2543 
Ph.D. (Chinese Philology), 2553 

Beijing Normal University, China 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Beijing Language and Culture 
University, China 

xxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

2 อ.Zhang Huan B.A. (Education), 2526 
M.B.A. (E-Business Management), 2545 

Beijing Normal University, China 
University of Technology of 
Sydney, Australia 

xxxxxxxxxx 

3 อ.Yang Quan 
 

B.A. (Teaching of Chinese Language to 
Foreigners), 2551 
ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย), 2558 

Huaqiao University, China 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ

xxxxxxxxxx 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
1 อ.กรกฤช มีมงคล ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา), 2544 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ), 2548 
ปร.ด.(ภาษาศาสตร์ประยกุต์), 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ปนัดดา  
ประทุมรัตน์ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล), 
2546 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ), 2551 
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 

xxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.อาภาพรรษ ์  
เรืองกุล 
 

อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2553 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), 2558 
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), 2563 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

 

          3.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
1 ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2534 

Maîtrise (Lettres Modernes), 2537 
  
D.E.A. (Sciences du Langage), 2538  
 
Doctorat (Sciences du Langage), 2544 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France  
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France  
Université de la Sorbonne-
Nouvelle Paris III, France 

xxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.สรรพร  
เอี่ยมมงคลสกุล 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2546 
Master (Lettres, Langues, Sciences du 
Langage), 2551 
Doctorat (Sciences du Langage), 2555 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Université de Franche-Comté, France 
 
Université de Franche-Comté, France 

xxxxxxxxxx 

3 อ.นิธิ  ศีลวัตกุล ศศบ. (ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ), 2553 
Master 1 (Didactique des langues et 
des cultures en Français Langue 
Étrangère et Seconde), 2556 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
Université Charles de Gaulle- Lille 3, 
France  
 

xxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

Master 2 (Didactique du français 
langue étrangère et interculturalité), 
2557 

Université Paris Descartes (Paris V), 
France  

วิชาเอกภาษาเยอรมัน 
1 อ.ดร.สุพัชชา  

เจนณะสมบัติ 
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2535 
อ.ม. (ภาษาเยอรมันและวรรณคด)ี, 2543 
อ.ด. (ภาษาเยอรมัน), 2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

2 อ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาต ิ อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2522 
อ.ม. (ภาษาเยอรมันและวรรณคด)ี, 2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

3 อ.วรพงษ์ เจริญกรกจิ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2539 
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน), 2549 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

วิชาเอกภาษาจีน 
1 อ.ดร.หทัย แซ่เจี่ย  B.A. (Chinese Language), 2540 

อ.ม. (ภาษาจีน), 2543 
Ph.D. (Chinese Philology), 2553 

Beijing Normal University, China 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Beijing Language and Culture 
University, China 

xxxxxxxxxx 

2 อ.Zhang Huan B.A. (Education), 2526 
M.B.A. (E-Business Management), 2545 

Beijing Normal University, China 
University of Technology of 
Sydney, Australia 

xxxxxxxxxx 

3 อ.Yang Quan 
 

B.A. (Teaching of Chinese Language to 
Foreigners), 2551 
ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย), 2558 

Huaqiao University, China 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ

xxxxxxxxxx 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
1 อ.กรกฤช มีมงคล ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา), 2544 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ), 2548 
ปร.ด.(ภาษาศาสตร์ประยกุต์), 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ปนัดดา  
ประทุมรัตน์ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล), 
2546 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ), 2551 
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 

xxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.อาภาพรรษ ์  
เรืองกุล 
 

อ.บ. (ภาษาเยอรมัน), 2553 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), 2558 
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), 2563 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ก าหนดให้นิสิต

เลือกรายวิชา ภสส492 ฝึกงานต่างประเทศ หรือรายวิชา ภสส493 สหกิจศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพไม่น้อยว่า 6 หน่วยกิต และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรก าหนด 
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     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) นิสิตมีประสบการณ์ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) นิสิตมีประสบการณ์วิชาชีพเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานจริง 
3) นิสิตบูรณาการความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
4) นิสิตมีความกล้าแสดงออกมากข้ึน และมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ท างานต่อไป 
5) นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน

หรือองค์กรได้ 
6) นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

 
      4.2 ช่วงเวลา 

 รายวิชา ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 รายวิชา ภสส493 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 หากนิสิตเลือก รายวิชา ภสส492 ฝึกงานต่างประเทศ นิสิตต้องเสนอรายชื่อบริษัทที่ประสงค์จะฝึกงาน 
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเจ้าของภาษาตามวิชาเอกที่นิสิตก าลังเรียนอยู่ และเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดท าหนังสือขออนุญาตฝึกงานใน
ต่างประเทศเสนอคณบดีลงนาม ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 2 เดือน  
 หากนิสิตเลือก รายวิชา ภสส493 สหกิจศึกษา นิสิตต้องเสนอรายชื่อบริษัทข้ามชาติในประเทศหรือ
สถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศตามวิชาเอกที่นิสิตก าลังเรียนอยู่ในองค์กร
เป็นหลักต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ นิสิตต้องด าเนินการสมัครงาน 
สัมภาษณ์งานด้วยตนเอง หากผ่านการคัดเลือกให้ท าหนังสือขอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 
นิสิตต้องท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตร่วมกันระหว่าง
สถานประกอบการและหลักสูตร 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

นิสิตสามารถเลือกรายวิชา ภสส494 การศึกษาอิสระในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาทางภาษา วัฒนธรรมและการสื่อสารที่ผู้ศึกษา
สนใจเป็นพิเศษ  โดยสรุปและน าเสนอผลการศึกษาเป็นในรูปแบบของการเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลงานปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน 
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     5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
1) นิสิตมีประสบการณ์ในการท าวิจัยเบื้องต้น  
2) นิสิตมีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น  เก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) นิสิตบูรณาการความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัญหาได้ 
4) นิสิตมทีักษะในการน าเสนอผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ 
5) นิสิตมีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 

 
      5.2 ช่วงเวลา 

 รายวิชา ภสส494 การศึกษาอิสระ ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

      5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 หากนิสิตเลือก รายวิชา ภสส494 การศึกษาอิสระ นิสิตต้องเสนอหัวข้อที่จะศึกษา และเสนอ
รายละเอียดการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 2 เดือน  และเสนอรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบทุก 2 สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

คุณลักษณะพิเศษ 
 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมให้นิสิตใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพ่ือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน สอดแทรก 
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบท 
ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารผ่านกิจกรรมในทุกรายวิชา 

2. มีจิตอาสา  จิตส านึกสารณะ  รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้. 

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตส านึก
สาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ  ต่อองค์กร  ชุมชนและสังคม
โดยรวม 

3. สมรรถนะของหลักสูตร  
3.1 สื่อสารในชีวิตประจ าวันเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน (ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือจีน) 
ได้อย่างเหมาะสม 
3.2 รู้ระบบภาษาและอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างภาษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.3. รู้และอธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือจีน) 
3.4. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน (ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือจีน) 
ในบริบททางอาชี ได้แก่ การแปล การโรงแรม  
การท่องเที่ยว ธุรกิจ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา เป็นสื่อกลางในการสอน  
โดยเน้นการจดัการเรยีนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
เน้นการฝึกปฏิบัติ (Practice) ในสถานการณ์จ าลอง 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรม และมอบหมาย
งานให้นิสิตประยุกต์การเรียนรู้และสร้างผลงาน 
ในสถานการณ์การใชภ้าษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
ในสถานการณ์ท้ังในนอกชั้นเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.1 มีความซ่ือสัตย์  
 มีวินัย ตรงต่อเวลา  

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในรายวิชา 
- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดความซ่ือสัตย์  
มีวินัย และตรงต่อเวลา 
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้นสิิตมีค่านิยม
พื้นฐานที่ถูกต้อง 
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน 
ให้ชัดเจนในรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมนิพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตยแ์ละการตรงต่อเวลา 
ในการเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน  
และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมวีินัย การปฏิบัตตินตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงใน ชั้นเรียน เช่น การแต่ง
กาย  

1.2 มีจิตส านึก
สาธารณะ  เสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม และกระตุ้นให้
เกิดจิตส านึกสาธารณะ ดังนี ้
- ใชก้รณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องใน
สังคม  
- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิตอาสา/กจิกรรม
เพื่อสังคม  
- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการท ากจิกรรม  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภปิราย การวางแผน 
การปฏิบัต ิการน าเสนอผลงาน และการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของงานที่สะท้อนการมีจิต
สาธารณะ 
- นิสิตประเมินตนเองด้านศักยภาพการบริการสังคมและ
การมีจิตสาธารณะ 

1.3 ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
ด ารงชีวิต  
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ที่ดีงามทั้งของไทยและนานาชาติในการเรียนการสอน
รายวิชา 
- จัดกจิกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในและนอก
เวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดงความคิดเห็นทั้ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการน า
แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ 
การสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตวัและเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้ 
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2. ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรู้พื้นฐาน
ศึกษาทั่วไป  

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ในสาขา
ต่างๆ อยา่งกว้างขวาง พรอ้มสอดแทรกแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และเน้น

ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  
- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง และฝึกปฏบิัติในรายวิชา 
- จัดกจิกรรมเพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้

เกณฑ์ Rubrics  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ 
การสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอยา่งถูกต้องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2.2  มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ
สื่อสารด้วย
ภาษาตา่งประเทศ 
 

- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏบิัติ 

(practice) ในสถานการณ์จ าลอง ผา่นกิจกรรมที่

หลากหลาย โดยใช้ภาระงาน (tasks) เป็นหลัก 
- ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา 
เป็นสื่อกลางในการสอน  
- จัดกจิกรรม และมอบหมายงานให้นิสติประยุกต์การ
เรียนรู้และสร้างผลงานในสถานการณ์การใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
นอกชั้นเรียน 

- ก าหนดมาตรฐานประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

(authentic assessment) และประเมินผล

ทางเลือก (alternative assessment) พร้อม

เกณฑท์ี่มี 
ความเป็นปรนัยสอดคล้องกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
ในสาขาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
- ประเมินการเรียนรู้ที่ครอบคลุมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิ
- สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนพัฒนาการด้านภาษา 
เพื่อการสื่อสารตลอดภาคเรียน 
- นิสิตประเมินความสามารถในการสื่อสารของตนเอง 

2.3 มีความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชา 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมไทยและ
นานาชาต ิ

- บูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมที่เอื้อใหน้ิสิตตระหนัก
ถึงบทบาทของบริบทความเป็นไทยและบริบทของ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษาอื่น 
- เน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์คุณค่าของการมีความสัมพันธ์
ที่ดีของสมาชิกในสังคมภูมิภาคและสังคมโลก 
- แทรกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอภปิรายประเด็น
ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งสังคมไทยกับสังคมต่างชาติ 
- มอบหมายงานนิสิตผลิตชิ้นงานที่สะทอ้นผลการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งสัมคมไทยและ
นานาชาต ิ

-ก าหนดเกณฑ์ประเมินระบบแยกส่วน (analytical 
rubric)  
- ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎีเพือ่ประเมินระดับ
ความเข้าใจจากการเรียนรู้ และประเมินชิ้นงานที่แสดง
ความสามารถดา้นการประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้เพื่อการ
สร้างสรรค์ 
- ก าหนดแบบสังเกตและเกณฑ์การประเมินการอภิปราย
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับตวามแตกต่างและความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่มีผลต่อการสื่อสารที่ใช้ภาษาตา่งประเทศเป็น
สื่อกลาง 

2.4 สามารถบูรณาการ
ความรู้
ภาษาตา่งประเทศและ
ความรู้สาขาวิชาอื่นเพือ่
ใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ การท างาน และ
การด าเนินชีวิตในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

- สอดแทรกและบูรณาการเนื้อหาทางวชิาการสาขาอื่น
ที่สัมพันธ์กับและมีอิทธิพลต่อรูปแบบของการใช้ภาษา 
- บูรณาการการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่มุ่ง 
การพัฒนาการเรียนรู้ด้าภาษาตา่งประเทศควบคู่กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกการใชภ้าษาอังกฤษและ
ภาษาตา่งประเทศอีก 1 ภาษาในการสื่อสารเชิง
วิชาการ 

- ก าหนดเกณฑ์ประเมินระบบแยกสว่น (analytical 
rubric) ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้าน

ภาษาตา่งประเทศและความสอดคล้องกบับริบทของ
ศาสตร์อื่น 
- ก าหนดแบบสังเกตและเกณฑ์การประเมินการอภิปราย
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการใช้
ภาษาตา่งประเทศเชิงวิชาการ 
- นิสิตประเมินความสามารถในการบูรณาการการใช้
ภาษาตา่งประเทศของตนเอง 
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3. ด้านทักษะทางปญัญา  
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถประยกุต์
ความรู้ให้เกิดประโยชน ์
 

- จัดกจิกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
เกณฑ ์Rubrics  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
การสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานทีแ่สดงถึงการ
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมลูข่าวสารโดย
ใช ้
หลักกาลามสูตร และการคิดอยา่งมีเหตุผลและเป็น
ระบบ 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอยา่งถูกต้องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

3.2 สามารถคิด
วิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได ้

 - ใช้ตัวอยา่งที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้วิธี
วิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

 

3.3 สามารถประเมิน 
วิพากษ์ สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเด็นสาธารณะให้นิสิตฝึก
วิพากษ์วจิารณ์ในชั้นเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 
- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อน
คิดในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการน า
ข้อมูลความรู้ที่ถูกตอ้งมาใช้ในการคิดวิเคราะห์อยา่งมี
เหตุผล เป็นระบบ  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอยา่งถูกต้องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จากพฤติกรรมการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มการสะทอ้นคิดในชั้นเรียน 

3.4 มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

- จัดกจิกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 

3.5 สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ในการเลือกรับ
และส่งข้อมูลในยุค
ข้อมูลข่าวสาร 

- สอดแทรกหลักการของการมวีิจารณญาณในการรับ
ข้อมูลข่าวสารในรายวิชาที่เกีย่วขอ้ง 
- จัดกจิกรรมอภปิรายบทบาทและอิทธพิลของข้อมูลที่มี
ต่อสังคมในยุคข้อมูลข่าวสาร 
- บูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนกรณีศึกษา (case 
study) และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-
based learning) เลือกประเด็นปัญหาในสังคมปัจจุบันที่
เกี่ยวขอ้งกับการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้นิสิตฝึกวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข พรอ้มน าเสนองาน 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

- ประเมินการเรียนรู้ที่ครอบคลุมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิ
- ประเมินจากการอภิปรายโดยก าหนดมาตรฐาน
ประเมินผลทางเลือก (alternative assessment)  
พร้อมเกณฑ์ (criteria) ที่สอดคล้องกับเหตุผล และ
ระดับความคิดในฐานะผู้รับและผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร 
- ประเมินจากคุณภาพการน าเสนอผลงานที่สะท้อน 
การรับและส่งข้อมูลขา่วสารที่เหมาะสม 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

- จัดกจิกรรมเพื่อให้นิสิตฝึกการปรับตัว การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม 
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก
ร่วมกันได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics  
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม การมีส่วนรว่มในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงความ
ร่วมมือ ในการวางแผน การปฏิบัติ และการแก้ปญัหา 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอยา่งถูกต้อง 
ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและพฤติกรรม 
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- ให้นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และน ามาใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมินผลการเรียนรู ้
- นิสิตประเมินตนเองในด้านการปรับตัวและการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

4.2 มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เน้นการน าความรู้และทักษะเพื่อปรับใช้ในการ
แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้นิสิต 
- ใช้รูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหาวธิีที่จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจากตัว
นิสิตเอง 

 

4.3 สามารถปรับตัวให้
เข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ   

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกจิกรรมเพื่อฝึกเพื่อให้นิสิต
สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ  

 

4.4 สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์ใน
สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- จัดกจิกรรมให้นิสิตใช้ทักษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน
เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดกีับผู้อื่น 
- สอดแทรกการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับ
บริบท 
 

- ก าหนดมาตรฐานประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง (authentic assessment) และประเมินผล
ทางเลือก (alternative assessment) พร้อมเกณฑ์ที่
มีความเป็นปรนัยสอดคล้องกับหลกัการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
- สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารในชั้นเรียน 

 
5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้
เข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหา 
 
 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายวิชาตา่ง 
ๆ เพื่อพัฒนาทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ
น าเสนออย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้

เกณฑ์ Rubrics  
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลข  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอยา่งถูกต้องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ ี
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5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.2 สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

- ฝึกการใช้ทักษะสือ่สารผ่านกจิกรรมในทุกรายวิชา  - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดงถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอยา่งถูกต้อง 
ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้น 
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
และเลือกใช้ได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ใช้กิจกรรมโครงงานเพื่อฝึกการใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในรายวิชา 
- จัดกจิกรรมที่เน้นการวิเคราะห์และการน าเสนอผลงาน
เพื่อเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม 
 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ
สืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ขอ้มูล และการรู้จัก
แหล่งข้อมูล 
ที่เหมาะสม 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอยา่งถูกต้องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- นิสิตประเมินความสามารถของตนเองด้านการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้น และเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 

6. ด้านทักษะพิสัย / สมรรถนะของหลกัสูตร 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในบริบทสังคม
ทั่วไปและในวิชาชพีได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 

- ใช้กิจกรรมอภิปรายเป็นหลักในกิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปและวิชาเอกภาษาอังกฤษในชั้น
เรียนของทุกรายวิชา  
- ก าหนดให้นิสิตใช้ภาษาอังกฤษในงานที่ได้รับมอบหมายทุก
ชิ้น 
- เน้นการเรียนตามหลักการสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง
รวมทั้งสอดแทรกให้ผู้เรียนใช้กลวธิีและพฤติกรรมการ
สื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกบัทุกสถานการณ์ 

- ประเมินการเรียนรู้ที่ครอบคลุมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิ
- ก าหนดมาตรฐานประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง (authentic assessment) และประเมินผล
ทางเลือก (alternative assessment) พร้อมเกณฑ์ที่
มีความเป็นปรนัยสอดคล้องกับหลกัการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
- สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารในชั้นเรียน 

6.2 สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ อีก 1 
ภาษาในการสื่อสารได้ 

- ใช้ภาษาต่างประเทศซ่ึงเป็นวิชาเอกอีก 1 ภาษาเป็นสื่อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ
วิชาเอกนั้น  
- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามหลักการและทฤษฎี 
การสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร 
- ก าหนดให้นิสิตใช้ภาษาต่างประเทศประกอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย 
- สอดแทรกการตระหนกัถึงกลวธิีและพฤติกรรมการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับบริบท 

- ประเมินการเรียนรู้ที่ครอบคลุมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิ
- ก าหนดมาตรฐานประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง (authentic assessment) และประเมินผล
ทางเลือก (alternative assessment) พร้อมเกณฑ์ที่
มีความเป็นปรนัยสอดคล้องกับหลกัการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
- สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารในชั้นเรียน 
- นิสิตประเมินความสามารถของตนเองด้านการใช้
ภาษาตา่งประเทศ อีก 1 ภาษาในการสือ่สาร 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  
1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.3 ตระหนักในคุณคา่ของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู ้ 2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป  
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 
2.3 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทย

และนานาชาต ิ
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ภาษาต่างประเทศและความรูส้าขาวิชาอื่นเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ การท างาน และการด าเนินชีวิตในสังคมพหวุัฒนธรรม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ใหเ้กดิประโยชน์ 
3.2 สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเปน็ระบบ และแก้ไขปญัหาได ้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณต์่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.4 มีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์นวตักรรม 
3.5 สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ในการเลือกรับและส่งข้อมลูในยุคข้อมลูข่าวสาร 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง 
      บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
4.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณต์่างๆ  
4.4 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสรา้งความสมัพันธ์ในสงัคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
5. ด้านทักษะการคิดวเิคราะห์เชิง 
      ตัวเลขการสื่อสารและการใช้ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหา 
5.2 สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้

เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร   6.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคมทั่วไปและในวิชาชีพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษาในการสื่อสารได้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก              ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
1.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21 ⚫      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  ○ ⚫    
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫    
มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫    

มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫    

มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    ⚫    
มศว196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 

 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫    

มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพื่อ
อาชีพ 

⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫        ⚫ ⚫   

มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและ
การเป็นผู้ประกอบการ   

⚫      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   

มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ⚫      ⚫ ⚫       ⚫  ⚫     
มศว292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

 ⚫     ⚫ ⚫       ⚫  ⚫     
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาบังคับ 
2.1.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
2.1.1.1 ชดุวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
ฝศส111 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ฝศส161 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ 

2.1.1.2 ชดุวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารระดบักลาง 
อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
ฝศส112 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
2.1.1.3 ชดุวิชา : การสื่อสารภาษาฝรัง่เศสอย่างมปีระสิทธภิาพ 
ฝศส213 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ฝศส221 การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.1.1.4 ชดุวิชา : การอ่านและการน าสนอภาษาอังกฤษ 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและ
การน าเสนอ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 

อกส232 การอา่นภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 

อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫  ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○  ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
2.1.1.5 ชดุวิชา : วัฒนธรรมและการสือ่สารภาษาฝรั่งเศส 
ฝศส214 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ฝศส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 

2.1.1.6 ชดุวิชา : การอ่านและการเขยีนภาษาฝรั่งเศส 
ฝศส231 เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศส
เบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 

ฝศส241 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
2.1.1.7 ชดุวิชา : การเขยีนภาษาอังกฤษระดับสูง 
อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫  ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
อกส342 การจดบันทกึและสรุปความ
ภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.1.1.8 ชดุวิชา : การสื่อสารขา้มวัฒนธรรม 
ภสส311 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ 
ภสส361 การวิเคราะห์เปรยีบเทียบภาษา ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ 
2.1.1.9 ชดุวิชา : การอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับสูงและการน าเสนอ 
ฝศส315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ฝศส322 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการอภิปรายและ
การน าเสนอ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 

ฝศส332 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
2.1.1.10 ชดุวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
อกส371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

อกส381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สาขาอาชีพ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.1.1.11 ชดุวิชา : การเขยีนภาษาฝรั่งเศสระดับสงู 
ฝศส316 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ฝศส342 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิง
สร้างสรรค์ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 

2.1.1.12 ชดุวิชา : ประสบการณภ์าษาและวชิาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาใน
ต่างประเทศ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ 

ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ 
ภสส493 สหกิจศึกษา ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส494 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
2.1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน 
2.1.2.1 ชดุวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
ยมส111 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ยมส161 การออกเสียงภาษาเยอรมันเพือ่
การสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ 

2.1.2.2 ชดุวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 
อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
ยมส112 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
2.1.2.3 ชดุวิชา : การสื่อสารภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยมส213 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ยมส221 การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.1.2.4 ชดุวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและ
การน าเสนอ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 

อกส232 การอา่นภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 

อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫  ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○  ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.1.2.5 ชดุวิชา : วัฒนธรรมและการสือ่สารภาษาเยอรมัน 
ยมส214 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ยมส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
เยอรมัน ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 

2.1.2.6 ชดุวิชา : การอ่านและการเขยีนภาษาเยอรมัน 
ยมส231 เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 

ยมส241 การเขยีนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
2.1.2.7 ชดุวิชา : การเขยีนภาษาอังกฤษระดับสูง 
อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫  ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
อกส342 การจดบันทกึและสรุปความ
ภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
2.1.2.8 ชดุวิชา : การสื่อสารขา้มวัฒนธรรม 
ภสส311 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ 
ภสส361 การวิเคราะห์เปรยีบเทียบภาษา ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ 
2.1.2.9 ชดุวิชา : การอ่านภาษาเยอรมันระดับสูงและการน าเสนอ 
ยมส315 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 5 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ยมส322 ภาษาเยอรมันเพื่อการอภิปราย
และการน าเสนอ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 

ยมส332 การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 

2.1.2.10 ชดุวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
อกส371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

อกส381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สาขาอาชีพ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.1.2.11 ชดุวิชา : การเขยีนภาษาเยอรมันระดับสูง 
ยมส316 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 6 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
ยมส342 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.1.2.12 ชดุวิชา : ประสบการณภ์าษาและวชิาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาใน
ต่างประเทศ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ 

ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ 
ภสส493 สหกิจศึกษา ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส494 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
2.1.3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน                      

2.1.3.1 ชดุวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
จนส111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
จนส161 การออกเสียงภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ 

2.1.3.2 ชดุวิชา : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดบักลาง 
อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
จนส112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
2.1.3.3 ชดุวิชา : การสื่อสารภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ 
จนส213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
จนส221 การพูดสื่อสารภาษาจีน 1 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.1.3.4 ชดุวิชา : การอ่านและการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและ
การน าเสนอ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 

อกส232 การอา่นภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 

อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫  ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○  ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.1.3.5 ชดุวิชา : วัฒนธรรมและการสือ่สารภาษาจีน 
จนส214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
จนส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
2.1.3.6 ชดุวิชา : การอ่านและการเขยีนภาษาจีน 
จนส231 เทคนิคการอ่านภาษาจีนเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
จนส241 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
2.1.3.7 ชดุวิชา : การเขยีนภาษาอังกฤษระดับสูง 
อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫  ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ 
อกส342 การจดบันทกึและสรุปความ
ภาษาอังกฤษ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.1.3.8 ชดุวิชา : การสื่อสารขา้มวัฒนธรรม 
ภสส311 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ 
ภสส361 การวิเคราะห์เปรยีบเทียบภาษา ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ 
2.1.3.9 ชดุวิชา : การอ่านภาษาระดบัสูงและการน าเสนอในภาษาจีน 
จนส315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
จนส322 ภาษาจีนเพื่อการอภปิรายและการ
น าเสนอ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 

จนส332 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะหแ์ละ
เชิงวิจารณ์ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 

2.1.3.10 ชดุวิชา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
อกส371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

อกส381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สาขาอาชีพ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.1.3.11 ชดุวิชา : การเขยีนภาษาจีนระดับสูง 
จนส316 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
จนส342 การเขียนภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.1.3.12 ชดุวิชา : ประสบการณภ์าษาและวชิาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาใน
ต่างประเทศ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ 

ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ 
ภสส493 สหกิจศึกษา ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส494 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
2.2 วิชาเลือก 
2.2.1 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 
2.2.1.1 ชดุวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 
อกส482 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์     ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

ฝศส423 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 

ฝศส481 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ 

2.2.1.2 ชดุวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเทีย่ว 
อกส483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว
และการบริการ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

ฝศส482 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
และการบริการ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ 

ฝศส483 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ 

2.2.1.3 ชดุวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น 
อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
ฝศส451 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
ฝศส452 การล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.2.2 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน 
2.2.2.1 ชดุวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 
อกส482 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์     ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 
ยมส423 การพูดภาษาเยอรมันในที่สาธารณะ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
ยมส481 ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ 
2.2.2.2 ชดุวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเทีย่ว 
อกส483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว
และการบริการ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

ยมส482 ภาษาเยอรมันทอ่งเทีย่วและการบริการ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ 
ยมส483 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการสุขภาพ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ 
2.2.2.3 ชดุวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น 
อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
ยมส451 การแปลภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
ยมส452 การล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.2.3 วิชาเลือกภาษาอังกฤษ-ภาษาจนี 
2.2.3.1 ชดุวิชา : การสื่อสารในโลกธุรกิจ 
อกส482 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์     ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 
จนส423 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
จนส481 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ 
2.2.3.2 ชดุวิชา : การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรม การบริการและการท่องเทีย่ว 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัย / 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

อกส483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว
และการบริการ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

จนส482 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการ
บริการ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ 

จนส483 ภาษาจีนเพื่อการบริการสุขภาพ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ 
2.2.3.3 ชดุวิชา : การแปลและการล่ามเบื้องต้น 
อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
จนส451 การแปลภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
จนส452 การล่ามภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ 
2.3 วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร ์
2.3.1 ชดุวิชา : มนุษยศาสตร์กบัการสือ่สาร 
มนส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความ
พร้อมด้านอาชพี ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมี
เหตุผลและมีประสิทธิภาพ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

2.3.2 ชดุวิชา : ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกสมัยใหม่ 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเฉพาะ
ศาสตร์ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 

อสม212 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก)  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา 
ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชาโดยนิสิต มาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
1) ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2) ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
 

3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็น
ครู ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

2. หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

3. หลักสูตรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  
หรือจัดให้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ (ถ้ามี) 

4. หลักสูตรก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการทางวิชาการแก่สังค เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  กรอบมาตรฐานคุณ
วุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าเอกละ 3 คน (ในกรณีหลักสูตรมีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชา)  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 3. มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ่ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
2. บัณฑิต 
 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่เทียบเคียงอย่างน้อย 
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2. หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา 
 3. ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 4. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตรและ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 5. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าข้อคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญ
บัณฑิตเป็นผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้เกิดการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 6. น าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานและจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตรพิจารณา
จัดท าโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสิต 
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3. นิสิต 
 1. หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนและ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 2. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถ และศักยภาพของนิสิตในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างจิตส านึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
 3. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  สังคม และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นิสิต โดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้ 
 4. หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 5. หลักสูตรมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 
4. อาจารย์ 
 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้อง 
กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 2. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้  
จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร  (UK Professional Standards 
Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ และมี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 
 4. มีการก ากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา 
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education)  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อื่น 
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกับการท างาน การฝึกงาน 
และการวิจัย 
 3. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 4. มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือ
เนื้อหาที่สอน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้  
 5. มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินและ
การตัดสินผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1. มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดได้ (หลักสูตรขยายความสิ่งสนับการเรียนรู้เพิ่มเติม)  
 2. มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2565 

ปีที่ 2 
2566 

ปีที่ 3 
2567 

ปีที่ 4 
2568 

ปีที่ 5 
2569 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.  รายละเอยีดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน  
     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐาน 
     คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอน 

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
    การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
    มคอ.5 และมคอ.6ภายใน 30วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7   
     ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.  มีการทวนสอบการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3  และ มคอ.4 (ถา้มี)  
    อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  
    หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานที่รายงาน 
    ใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.  อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี)ทกุคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
    ด้านการจัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9.  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
    และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ตอ่ปี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก 5 คะแนน 

- - - ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
     ไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก 5 คะแนน 

- - - - ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม  
 2. มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมสี่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การน าเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน 
รายงาน หรือการสอบ  
 3. มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาท ิผู้สอน 
ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึก  
 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1. มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต 
 2. มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 1. ประเมินโดยนิสิตปัจจุบัน 
 2. ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 3. ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  1. ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ตัวบ่งชี้การก ากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบที ่1)  
  2. ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance:  AUNQA) ตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้ สอน ผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือทราบปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และน าสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก 5 ปี  
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  ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข     ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ค     รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง     รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ     ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
ภาคผนวก ฉ     ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ช     ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ซ     ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ภาคผนวก ฌ    ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา 

    เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา 
    ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก ก   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข   

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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หัวข้อ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อหลักสูตร √   
1.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา √   
1.3  วิชาเอก √   
1.4  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร √  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้อง

ศึกษาแต่ละภาคการศึกษามี
จ านวนมากเกินไปเล็กน้อย 

1.5  รูปแบบของหลักสูตร √  ตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่มี
ข้อตกลงการเทียบโอนหน่วยกิต 
ยังดูมีไม่เพียงพอ และจ ากัด 

1.6  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

√   

1.7  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 

√  - อาจจะเพ่ิมเติม หน่วยงาน
อิสระเช่น NGO    
- ทักษะด้านภาษายังเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญ ในการเรียนรู้เพ่ือต่อยอด 
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ทักษะ
อ่ืนๆ อย่างไม่จ ากัด สามารถเปิด
โลกทัศน์ มุมมอง ความคิดที่เป็น
เหตุผล ของตัวนักศึกษาเองได้
อย่างสากลมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ทักษะที่ส าคัญที่ทุกๆองค์กรทั้ง
เอกชนและราชการต้องการ 

1.8  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

√  อาจารย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง 
ต้องสอนนักศึกษาทั้ง 120 คน 
จะเพียงพอหรือไม่? และในปี
การศึกษาต่อๆ ไป อาจารย์ทุก
หลักสูตรจะต้องสอนนักศึกษา 
ทุกระดับชั้น ดังนั้นจึงควรจะมี
การเพ่ิมจ านวนอาจารย์แต่ละ
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หัวข้อ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม 

หลักสูตรให้เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาท่ีคาดการณ์ไว้ 

1.9  สถานที่จัดการเรียนการสอน √  จากการพัฒนาของเทคโนโลยี 
และ ประเทศไทย 4.0 นักศึกษา
สมควรจะมีการเรียนรู้ และคุ้นเคย 
ละฝึกความมีความรับผิดชอบ
จากการเรยีนรู ้แบบใหม่ๆ มากกว่า
จากเรียนรู้จากห้องเรยีนอย่างเดียว 
100% ควรมีการผสมรวมการ
เรียนรู้ผ่านรูปแบบอื่นๆด้วย 

1.10 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

√  มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

1.11 ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1 และ  11.2 
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 

√   

1.12  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิด
สอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

√  หลักสูตรมีทั้งภาษาฝรั่งเศส และ
เยอรมัน แต่ยังไม่สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตกับทางหาวิทยาลัย
ในประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นเจ้าของ
ภาษาดังกล่าวได้ ควรจะมี
มหาวิทยาลัยทางเลือกอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในประเทศที่สามารถ
ใช้ภาษาที่เรียนอยู่เป็นภาษา
ทางการ ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้
จริงทั้งในห้องเรียน และ
ประสบการณ์ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
2.1  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
√   

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง √   
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หัวข้อ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม 

3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1  ระบบการจัดการศึกษา √   
3.2  การด าเนินการหลักสูตร √   
3.3  โครงสร้างหลักสูตร √  ภาษาไทย จ าเป็นต้องบังคับ 

ในหลักสูตรหรือไม่? หาก
วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้
คือต้องการให้นักศึกษามี
ความสามารถด้านภาษาท่ี 2 
และ 3 ก็ไม่เหตุสมควรต้องบังคับ 
เพราะการเรียนรู้ 3 ภาษา
พร้อมๆกัน จะท าให้รับรู้ได้
น้อยลง และภาษาไทย 
ส าหรับนศษไทยส่วนใหญ่
สามารถสื่อสารกันได้ดีอยู่แล้ว 
และไม่จ าเป็นต้องรู้ลึกซ้ึง  
เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 
ควรเป็นวิชาเลือก ส าหรับ
นักศึกษา ต่างประเทศ หรือ
นักศึกษาไทยที่ต้องการฝึกทักษะ
ภาษาไทยเองเท่านั้น 

3.4  รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา √   
3.5  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์

ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
√  ข้อเสนอแนะ 6) และ 7) 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 1 

1) การปรับรายวิชาใหม่ของหลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงกับการประยุกต์ใช้ส าหรับการท างานใน
อนาคตมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของนักศึกษา ในหัวข้อต่างๆ
เกี่ยวกับบริบทของโลกในปัจจุบัน 
o ความเข้าใจเกี่ยวกับสหภาพยุโรป  
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o จีนในโลกเทคโนโลยี  
o หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN (SDGs, global citizenship) 
o ความหลากหลายในประชาคมโลก (Diversity - UNDP) 
o เทคนิคการอภิปรายและน าเสนอความคิดที่แตกต่าง 

2) มีความคิดเห็นสอดคล้องกับหลักสูตรที่เล็งเห็นว่าภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสาร
ทางธุรกิจ แต่ถ้าหากนักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษาที่ 3 ที่ เป็นที่ต้องการขององค์กร
ต่างประเทศหรือองค์กรชั้นน าของประเทศ จะท าให้นักศึกษามีความโดเด่น เป็นที่ต้องการและมีโอกาส
เติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดอาวุธความรู้ในเชิงบริหารธุรกิจ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าศักยภาพและองค์ความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) ทักษะคุณสมบัติส าคัญของบุคลากรที่ทางองค์กรมีความต้องการ 
• การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการสรุปขอ้มูลที่กระชับ สั้น ชัดเจนและตรงประเด็น 
• การออกแบบ Presentation และการน าเสนอ Presentation แบบมืออาชีพ 
• ภาวะผู้น า / ความคิดเชิงสร้างสรรค์และบูรณาการ (Creative Thinking) 
• ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย 
• ทักษะการสื่อสารหลากหลายวัฒนธรรม / การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลาย 

ของภาษาและวัฒนธรรม 
• มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมในแต่ละช่วงเวลา 

4) การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานผ่านโครงการสหกิจศึกษาร่วมกับองค์กรธุรกิจ จะท าให้
นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบในการท างานและความคาดหวังก าลังคนของ
องค์กรในระดับต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการเข้าไปปฏิบัติงาน  
ในฐานะบุคลากรขององค์กรในอนาคต  ด้วยเหตุนี้ การเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงมีความส าคัญ ซึ่งผลที่ได้
จากเครือข่ายพัธมิตรทางธุรกิจหรือสถานประกอบการจะท าให้หลักสูตรสามารถทราบถึงคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของบัณฑิตเชิงลึกที่องค์กร และผลลัพธ์ของการพัฒนาหลักสูตรนี้ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ได้ตั้งไว้หรือไม ่

5) การเรียนเชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอกในแต่ละสายงานเป้าหมายเข้ามาแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ด้านการปฏิบัติงานจริงภายในองค์กร รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในองค์กรชั้นน าของ
ประเทศ ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ท างานของนักศึกษานอกเหนือจาก
การเรียนรู้ด้านวิชาการจากคณาจารย์เพียงอย่างเดียว 

6) คาดหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักศึกษาใหม่ๆได้มากเท่าเดิมในทุกๆปี (120  คน) จากสถานการณ์การ
แข่งขันตลาดการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกประเทศในปัจจุบัน ทางหลักสูตรจึงควรดึงดูดบุคลากร
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างสากล ให้ทันสมัยสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และควรมี
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การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ให้ทันเหตุการณ์ต่อยุคสมัย เพ่ือสนองนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ดังที่กล่าวในหลักสูตร 

7) ทางงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร ของทั้งหลักสูตรมีเพียง 600,000 บาท ซึ่งเป็น ’ครึ่งเดียว’ ของทุน 
และกิจกรรมนิสิต และเป็นเพียง 6.4% ของงบรายจ่ายหลักสูตร อีกทั้งยังไม่มีอัตราการก้าวหน้าในปี
ถัดๆไป จนท าให้ในปีที่ 4 ของหลักสูตรจะเหลือเพียง 1.8% ของรายจ่าย (ขณะที่ทุนและกิจกรรมนิสิต 
มีมากถึง 17% และค่าพัฒนามหาวิทยาลัยมากถึง 20%) ซึ่งไม่สมเหตุสมผลและขัดแย้งต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  หากพิจารณาจากตัวเลขข้างต้น สามารถมองได้ว่าทางหลักสูตร 
ให้ความส าคัญแก่การพัฒนามหาวิทยาลัย และกิจกรรมนิสิต มากกว่าการพัฒนาบุคลากร 

8) ในส่วนของงบทุนวิจัย มีการแบ่งสัดส่วนที่ค่อนข้างมากอย่างมีนัยยะส าคัญ ซึ่งพิจารณาได้ว่ายังเป็น
การต้องการผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย มากกว่าการพัฒนาบุคลากร หรือวัสดุการ
เรียนการสอน 

9) ทางหลักสูตรยังมองข้ามการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร และวัสดุการเรียนการสอนของหลักสูตรอยู่  
ซึ่งหากหลักสูตรคาดหวังว่า ที่จะดึงดูดนักศึกษาเข้ามาได้มากถึง 120 คน ในทุกๆปี ควรมีการให้
ความส าคัญแต่การพัฒนา 2 หมวดนี้ เพราะทั้ง 2 หมวดเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมายังหลักสูตร โดยเฉพาะสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมของการบอกต่อ, รีวิว และคอมเม้นท์
สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง  ซึ่งหากพิจารณาจากสัดส่วนงบในปัจจุบัน ในปีแรกอาจเพียงพอ แต่ปี
ถัดๆไปจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างเท่าตัว แต่มีงบการพัฒนา 2 หมวดส าคัญนี้เท่าเดิม จะท าให้การ
เรียนการสอนในปีที่ 3-4 ไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพการพัฒนาทักษะ  
การเรียนรู้ของนักศึกษาก็จะน้อยลง และการบอกต่อนักศึกษาใหม่ๆ จะเป็นในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรและการด าเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้อง
ศึกษาแต่ละภาคการศึกษามี
จ านวนมากเกินไปเล็กน้อย 

 หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
“สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวด
วิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอก
เดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมี
จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบ
วิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิ
ตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต” 

ตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลง
การเทียบโอนหน่วยกิต  
ยังดูมีไม่เพียงพอ และจ ากัด 

 หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
ก าลังด าเนินการขยายความร่วมมือ 

- อาจจะเพ่ิมเติม หน่วยงานอิสระ
เช่น NGO    
- ทักษะด้านภาษายังเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญ ในการเรียนรู้เพ่ือต่อยอด 
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ทักษะ
อ่ืนๆ อย่างไม่จ ากัด สามารถเปิด
โลกทัศน์ มุมมอง ความคิดที่เป็น
เหตุผล ของตัวนักศึกษาเองได้
อย่างสากลมากขึ้น ซึ่งจะเป็น

ด าเนินการเพ่ิมเติมแล้ว 
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

ทักษะที่ส าคัญที่ทุกๆ องค์กรทั้ง
เอกชนและราชการต้องการ 
ภาษาฝรั่งเศส ตั้งใจจะรับ
นักศึกษามากกว่าหลักสูตร 
เยอรมัน และจีนถึง 100% แต่
จ านวนอาจารย์ผู้สอนเท่ากัน จะมี
ความเพียงพอหรือไม่?  
อาจารย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง
ต้องสอนนักศึกษาทั้ง 120 คน จะ
เพียงพอหรือไม่?  

 มีอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศสอีกหลายท่านที่ไม่ได้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รวมถึงอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ร่วมสอนในหลักสูตรด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการเชิญอาจารย์
พิเศษจากภายนอกมาร่วมให้
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
กับนิสิตในบางรายวิชา  จ านวน
อาจารย์ผู้สอนจึงไม่เป็นปัญหาใน
การบริหารหลักสูตร 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยี 
และ ประเทศไทย 4.0 นักศึกษา
สมควรจะมีการเรียนรู้ และคุ้นเคย 
ละฝึกความมีความรับผิดชอบจาก
การเรียนรู้ แบบใหม่ๆ มากกว่า
จากเรียนรู้จากห้องเรียนอย่าง
เดียว 100% ควรมีการผสมรวม
การเรียนรู้ผ่านรูปแบบอื่นๆ ด้วย 

 ในปัจจุบันมีการเรียนการสอน
ออนไลน์เข้ามาด้วยในหลายรายวิชา  
มีการมอบหมายงาน ส่งงานทาง
ออนไลน์ ทางหลักสูตรจะเร่ง
พัฒนากระบวนการเรียนรู้รูปแบบ
อ่ืนผสมผสานกับการเรียนใน
ห้องเรียนต่อไป 

หลักสูตรมีทั้งภาษาฝรั่งเศส และ
เยอรมนั แต่ยังไม่สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัย
ในประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นเจ้าของ
ภาษาดังกล่าวได้  
ควรจะมีมหาวิทยาลัยทางเลือก
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในประเทศท่ี
สามารถใช้ภาษาท่ีเรียนอยู่เป็น
ภาษาทางการ ซึ่งจะสามารถ
เรียนรู้ได้จริงทั้งในห้องเรียน และ

 หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
ก าลังด าเนินการขยายความ
ร่วมมือ 
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

ประสบการณ์ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
ภาษาไทย จ าเป็นต้องบังคับใน
หลักสูตรหรือไม่? หาก
วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้
คือต้องการให้นักศึกษามี
ความสามารถด้านภาษาท่ี 2 และ 
3 ก็ไม่เหตุสมควรต้องบังคับ 
เพราะการเรียนรู้ 3 ภาษาพร้อมๆ 
กัน จะท าให้รับรู้ได้น้อยลง และ
ภาษาไทย ส าหรับนศไทยส่วน
ใหญ่สามารถสื่อสารกันได้ดีอยู่
แล้ว และไม่จ าเป็นต้องรู้ลึกซึ้ง 
เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 

 เป็นไปตามหลักสูตรวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยปี 2560 
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ภาคผนวก ง   

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
------------------------------------------------- 

 

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา  2560 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   3.1 มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษาในการประกอบอาชีพ 

   3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม  

   3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพในอนาคต 

   3.4 มีทักษะใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยใช้ความสามารถทางภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นฐาน 

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1: 

• นิสิตบรรยาย อธิบาย  และใช้ค าศัพท์  ส านวน  และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม

ภาษาอังกฤษมาตรฐาน 

• นิสิตเข้าใจและใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนในการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ได้ เช่น การท างาน 

การศึกษา การท่องเที่ยว และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ตามภาษาอังกฤษมาตรฐาน 

• นิสิตเข้าใจและใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารในบริบทที่ใกล้ตัวได้ เช่น ครอบครัว การซื้อของ 

ตามภาษาอังกฤษมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2: 

• นิสิตบรรยาย อธิบาย และใช้ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ในภาษาท่ีสามได้อย่างถูกต้อง 2 

• นิสิตบรรยาย และแลกเปลี่ยน/เล่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผล /ค าอธิบาย/

แผนงานในภาษาที่สาม 

• นิสิตบรรยาย และแลกเปลี่ยน/เล่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  พร้อมให้

เหตุผล/ค าอธิบายง่าย ๆ ในภาษาท่ีสาม 

 

                                                 
2

 ตามภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ภาษาเวียดนามมาตรฐาน ภาษาเขมรมาตรฐาน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3: 

นิสิตเปรียบเทียบความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างระบบภาษาข้ันพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษกับ

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมรได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4: 

นิสิตเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในวัฒนธรรมพื้นฐานของคนในวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5: 

นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ในบริบท

ทางอาชีพได้ เช่น การแปลและการล่าม การท่องเที่ยวและการโรงแรมธุรกิจ การโฆษณา และการ

ประชาสัมพันธ์ 

*หมายเหตุ ใช้ค ากิริยาแสดงพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม สมอ. 08 (วันที่ 25 พ.ค. 63)  

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปีย้อนหลัง 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย 
Doctorat (Sciences du 
Langage), 2544 

 1  1   

2 
ผศ.ดร.สรรพร  
เอ่ียมมงคลสกุล 

Doctorat (Sciences du 
Langage), 2555 

 1 4 2 1  

3 อ.นิธิ ศีลวัตกุล 

Master 2 (Didactique 
du français langue 
étrangère et 
interculturalité), 2557 

 1 2  1  

4 อ.ดร.สุพัชชา เจนณะสมบัติ อ.ด. (ภาษาเยอรมัน), 2559     1 1 

5 ผศ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ 
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน 
และวรรณคดี), 2539 

1 1     

6 อ.อภิณห์พร ฤกษ์อนันต์ 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ), 2552 

 1     
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ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปีย้อนหลัง 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

7 
อ.อาภาพรรษ์  
เรืองกุล 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ), 2563 

  1  1  

8 อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2557  1 1 1 1  

9 อ.Tran Thi Bich Thao 
ค.ม. (หลักสูตรและ 
การสอน), 2557 

 1   2  

10 อ.ปริญญา ฉิมบรรเลง 
M.A. (Vietnamese 
Studies), 2562 

  1 1   

11 รศ.ดร.ศานติ ภักดีค า 
อ.ด. (วรรณคดีและ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ), 2552 

 2 1    

12 อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2555 1  1    

13 
ผศ.ดร. อุสาห์ภรณ์ 
สุขารมณ์ 

Ph.D. (Applied 
Linguistics), 2554 

 1   1  

14 
ผศ.ดร.อุมาพร  
ดาคดารณ์ไกล 

Ph.D. (Linguistic 
Science,I ntercultural 
Communiction), 2547 

1      

15 
Ms. Nguyen  
Thi Chiem 

M.A (Vietnam studies), 
2555 

1      

 

6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริม
การบรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 
Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
หลักสูตร/รายวิชา) 

 6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  
 6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 
 6.4 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 
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ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จ านวนอาจารย์ 

ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะ 

ที่สอดคล้อง 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1.การอบรมด้านการรับรองมาตรฐาน  
การจัดการเรียนการสอน UKPSF 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1 /     

2. การอบรมเทคนิคการสอน  
Active Learning 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

4 /     

3. การอบรมเทคนิคการสอน  
Game-based Learning 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

4 /     

4. การอบรมเทคนิคการสอน  
Online Learning SWU-Best: Effective 
Online Teaching 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

15 /     

5. การอบรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
AUN-QA 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

6 /     

6. แนวทางการขอรับทุนการวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ  

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2     
 
 

7. สัมมนาภาษาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8    /  

8. การใช้ Endnote  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

5  /    

9. การจัดชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2 /     

10. การจัดการเรียนการสอน  
Massive Open Online Course 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

8 /     

11. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

10      

12. การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ  
รุ่นที่ 7 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1      

13. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

ภายนอก 3 /     
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ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จ านวนอาจารย์ 

ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะ 

ที่สอดคล้อง 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

14. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3   /   

15. สร้างและกลั่นกรองข้อสอบภาษา
ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เวียดนาม 

ส านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

5   /   

16. สร้างและกลั่นกรองเครื่องมือวัด
สมรรถนะตามมตรฐานวิชาชีพครูด้าน
ความรู้และประสบการณ์ (ภาษาฝรั่งเศส,
เยอรมัน,เวียดนาม)  

ส านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

5   /   

17. กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน  

หน่วยงานภายนอก 7   /   

18. อาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, 
เยอรมัน, เขมร และเวียดนาม  

หน่วยงานภายนอก 11   /   

 

7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ (ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา) 

อาจารย ์
ช่วงเวลา กิจกรรม หน่วยงานที่จัด (ภายใน/ภายนอก) 

8 ตุลาคม 2563 อ.อาภาพรรษ์ เรืองกุล รางวัลผลงานระดับดีเด่น 
จากการประกวดผลงานโครงการ Dare to Change 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ตุลาคม 2563 อ.Tran Thi Bich Thao รางวัลผลงานระดับดี 
จากการประกวดผลงานโครงการ Dare to Change 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว. 

8 ตุลาคม 2563 อ.ปริญญา ฉิมบรรเลง รางวัลผลงานระดับดี 
จากการประกวดผลงานโครงการ Dare to Change 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว. 
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นิสิต 
ภาคเรียน กิจกรรม หน่วยงานที่จัด (ภายใน/ภายนอก) 

1/60 โครงการสนับสนุนนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเข้า
แข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสาร 
- การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ อันดับที่ 2 
- ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส อันดับที่ 2 
- เขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส ชมเชย 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 

1/61 German Speech Contest—University Level 
Award: Honorable mention 
นายภาณุพันธ์ โคตรวงศ์ 

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย  

2/61 ส่งนิสิตเข้าแข่งขันและเตรียมความพร้อมร่วม โครงการ 
université d'été en Mongolie 

L’université nationale de 
Mongolie (UNM) en partenariat 
avec le bureau Asie-Pacifique de 
l’agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) 

2/61 German Essay Competition 
Award: 1-month-scholarship for a summer 
course in Germany 
นายเอกวิน เรืองโรจน์กิจกุล 

DAAD (Germany) 

2/62 นิสิตได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงาน  UTK’s Got 
Talent Season 1 

1. นางสาวภัทรดา แสงนาค ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

2. นางสาววรรณวนัช ข านอง ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

3. นางสาวมนต์นภัส บ ารุงพงษ์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขันขับร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ 

4. นายถิรวัฒน์ ศิริศิลป์ 
นางสาวเนตรอังคาร สองสี 
นางสาวบุญธิดา สินธ์สงวน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเท 
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ภาคเรียน กิจกรรม หน่วยงานที่จัด (ภายใน/ภายนอก) 
นางสาวพัชรพรรณ ก้องเกียรติศักดิ์ 
นางสาวดาวิน หมื่นวิเศษ 
นางสาวอมินทร์ฐิตา ไชยมงคล ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขัน Cover Dance & 
Lip Synch ประเภททีม 

2/62 German Essay Competition  
Award: A German-course scholarship at 
Goethe-Institut Thailand 
นางสาวพิมพ์ชนก จันทวน  

มูลนิธิวัฒนธรรมเยอรมันและสมาคม
นักเรียนเก่าเยอรมัน 

2/62 นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Autour du 
drapeau français  

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย
บูรพา 

1/63 การแข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
ประจ าปี 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 

2/63 การแข่งขัน Mot d’Or (French for Business 
competition) 
นายนราธร อุเทน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

สถานทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย 

2/63 German Essay Competition 
The student was invited for an interview as a 
potential scholarship recipient. The decision 
process is still on hold because of the COVID-
19 situation 
นางสาวภัทรดา แสงนาค 

มูลนิธิวัฒนธรรมเยอรมันและสมาคม
นักเรียนเก่าเยอรมัน 

2/63 German Essay Competition  
Award: 1-month-scholarship for a summer 
course in German University (Online-Course 
due COVID-19 Situation) 
นางสาวแก้วสาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

DAAD (Germany) 
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8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร/เปิดรับนิสิต) 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

ในแผนรับ 
จ านวนรับ 

จ านวนส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ 
ร้อยละการประกอบ 

อาชีพ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตต่อบัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ 
ตรง 

วุฒิ 

เกี่ยว 

ข้อง 
อิสระ จ านวน ร้อยละ 

2560 120 120  86 71.66 - - - - - 

2561 120 120  60 50.00 - - - - - 

2562 120 120  95 79.16 - - - - - 

2563 120 120  111 92.50 - - - - - 

2564 120 120         

 

9. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

      9.1 มหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพนิสิตในด้านต่าง ๆ 

เช่น ทุนการศึกษาในและต่างประเทศ การประกวดความสามารถของนิสิตระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

      9.2 อาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและวิชาการเฉพาะด้าน ท า

ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี 

      9.3 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ท าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทางภาษาในชั้นเรียน 

10. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

      10.1 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนิสิต เช่น ห้อง LAB ภาษา  

WIFI เป็นต้น 

      10.2 ควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติมากข้ึน ให้เหมาะสมกับจ านวนของนิสิต 

      10.3 ควรมีการปรับรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

********************************************* 
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ภาคผนวก จ   

ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะอื่นๆ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ELO1 นิสิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษมาตรฐานใน
ระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานยโุรป 
(หรือเทียบเท่า) 

⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ 

 

⚫ ⚫ ⚫ ○ 
 

○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ 

ELO2 นิสิตมีทักษะทางภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน  
ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ในระดับ A2 ตามกรอบ
มาตรฐานยุโรป (หรือเทียบเท่า) หรือ ภาษาจีน
มาตรฐานในระดับ HSK 3 (หรือเทียบเท่า) 

⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ 

 

 

⚫ 

 
⚫ ○ ○ 

 
 

○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะอื่นๆ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ELO3 นิสิตเปรยีบเทียบความเหมอืนและความ
แตกต่างระหว่างระบบภาษาขั้นพ้ืนฐานของ
ภาษาอังกฤษมาตรฐานกับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน 
ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ภาษาจีนมาตรฐาน 
รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ และสามารถ
ประยุกตค์วามรูไ้ปใช้ในการสื่อสารในสังคม 
พหุวัฒนธรรม (Intercultural Intelligence) 

○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ 

 
 
 

○ ⚫ ○ ⚫ 

 

 

 

⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ 

ELO4 นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานและ 
ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน  
ภาษาจีนมาตรฐาน ในบริบททางอาชีพได้ เช่น 
ธุรกิจและการน าเสนอ การแปลและการล่าม การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ 

 
⚫ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ 

ELO5 นิสิตเรยีนรู้ด้วยตนเองได้ เป็นผู้มีความคิด
ริเริม่ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ 

 

○ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills) 
ความรู ้

(Knowledge) 

ELO1 นิสิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษ
มาตรฐานในระดับ  B1 ตามกรอบ 
มาตรฐานยุโรป (หรือเทียบเท่า) 

Communicate effectively according 
to L2 (Standard English) 

Reading Comprehension 
Writing Ability 
Listening 
Speaking 
Critical Thinking 

- Knowledge of vocabulary, idioms, and 
grammar 
- Ability to use vocabulary, idioms, and 
grammar accurately in different contexts 

ELO2 นิสิตมีทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
มาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน  
ในระดับ A2 ตามกรอบมาตรฐานยุโรป 
(หรือเทียบเท่า) หรือ ภาษาจีนมาตรฐาน 
ในระดับ HSK 3 (หรือเทียบเท่า) 

Communicate effectively according 
to L3 (Standard French; Standard 
German;  
Standard Chinese 

Reading Comprehension 
Writing Ability 
Listening 
Speaking 

- Knowledge of vocabulary, idioms, and 
grammar 
- Ability to use vocabulary, idioms, and 
grammar accurately in different contexts 

ELO3 นิสิตเปรียบเทียบความเหมอืนและ
ความแตกต่างระหว่างระบบภาษาขัน้พื้นฐาน
ของภาษาอังกฤษมาตรฐานกับภาษาฝรั่งเศส
มาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ภาษาจนี
มาตรฐาน  รวมถึงวฒันธรรมของประเทศนั้น 
 ๆและสามารถประยุกต ์

ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในสังคม 
พหุวัฒนธรรม (Intercultural Intelligence) 

Vocabulary and expressions 
Grammar 
Language system (i.e., sound, words, 
structure, meaning; contextual use) 

Communicate effectively in L2  
and L3  
Possess cultural intelligence 

- Knowledge of language systems 
(sounds, words, structures and meaning) 
- Knowledge and understanding of foreign 
cultures 
- Critical thinking skill 
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ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills) 
ความรู ้

(Knowledge) 

ELO4 นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานและ ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน 
ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ภาษาจีน
มาตรฐาน ในบริบททางอาชีพได้ เช่น 
ธุรกิจและการน าเสนอ การแปลและการ
ล่าม การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Vocabulary and expressions 
Grammar 
Cultural Understanding 
Vocabulary and expressions for 
professional practice 
Grammar for professional practice 

Communicate effectively in 
professional contexts 
Translate / Interpret 

Foreign language competency and 
communicative skills in professional 
contexts 

ELO5 นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองได ้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

Cultural Understanding 
Vocabulary and expressions for 
professional practice 
Grammar for professional practice 

Communicate effectively in 
professional contexts 

Foreign language competency and 
communicative skills in professional 
contexts 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี/สมรรถนะรายชั้นปี 

ชั้นป ี ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 นิสิตพัฒนาพื้นฐานทักษะทางภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับกลาง  และสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐานหรือ
ภาษาจีนมาตรฐานระดับต้น 

ชั้นปีที่ 2 นิสิตพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับสูง  และพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐานหรือ
ภาษาจีนมาตรฐานระดับกลาง 

ชั้นปีที่ 3 นิสิตเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบภาษาข้ันพื้นฐานของภาษาอังกฤษมาตรฐานกับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน 
ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ภาษาจีนมาตรฐาน  รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในสังคม
พหุวัฒนธรรม (Intercultural Intelligence) 

ชั้นปีที่ 4 นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานและภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน หรือภาษาจีนมาตรฐานในบริบททางอาชีพ  
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 1 
อกส111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 ⚫     
อกส112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 ⚫     
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ ⚫     
ฝศส111 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1  ⚫    
ฝศส112 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  ⚫    
ฝศส161 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ⚫    
รายวิชาชั้นปีที่ 2 
วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 
มนส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ⚫   ⚫  
มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ    ⚫ ⚫ 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเฉพาะศาสตร์ ⚫   ⚫  
อสม212 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ⚫   ⚫ ⚫ 
วิชาเอกบังคับ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ ⚫     
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ ⚫     
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ⚫     
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
ฝศส213 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3  ⚫    
ฝศส214 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 4  ⚫    
ฝศส217  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ⚫ ⚫   
ฝศส221 การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส  ⚫    
ฝศส231 เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  ⚫    
ฝศส241 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  ⚫    
รายวิชาชั้นปีที่ 3  
วิชาเอกบังคับ 
ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ⚫  ⚫ ⚫  
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา  ⚫ ⚫  ⚫ 
อกส341  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ⚫     
อกส342  การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ ⚫     
อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ ⚫     
อกส381  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ ⚫    ⚫ 
ฝศส315 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 5  ⚫    
ฝศส316 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 6  ⚫    
ฝศส322 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ  ⚫    
ฝศส332 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์  ⚫    
ฝศส342 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค์  ⚫    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส493 สหกิจศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส494 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน 

รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 1 
อกส111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 ⚫     
อกส112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 ⚫     
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ ⚫     
ยมส111 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  ⚫    
ยมส112 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2  ⚫    
ยมส161 การออกเสียงภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 ⚫    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 2 
วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 
มนส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ⚫   ⚫  
มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ    ⚫ ⚫ 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเฉพาะศาสตร์ ⚫   ⚫  
อสม212 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ⚫   ⚫ ⚫ 
วิชาเอกบังคับ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ ⚫     
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ ⚫     
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ⚫     
ยมส213 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3  ⚫    
ยมส214 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4  ⚫    
ยมส217  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเยอรมัน  ⚫ ⚫   
ยมส221 การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน  ⚫    
ยมส231 เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น  ⚫    
ยมส241 การเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น  ⚫    
รายวิชาชั้นปีที่ 3  
วิชาเอกบังคับ 
ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ⚫  ⚫ ⚫  
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา  ⚫ ⚫  ⚫ 
อกส341  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ⚫     
อกส342  การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ ⚫     
อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ ⚫     
อกส381  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ ⚫    ⚫ 
ยมส315 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 5  ⚫    
ยมส316 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 6  ⚫    
ยมส322 ภาษาเยอรมันเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ  ⚫    
ยมส332 การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์  ⚫    
ยมส342 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์  ⚫    
รายวิชาชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส493 สหกิจศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส494 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 1 
อกส111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 ⚫     
อกส112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 ⚫     
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ ⚫     
จนส111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  ⚫    
จนส112 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  ⚫    
จนส161 การออกเสียงภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ⚫    
รายวิชาชั้นปีที่ 2 
วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 
มนส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ⚫   ⚫  
มนส222 ศลิปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ    ⚫ ⚫ 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเฉพาะศาสตร์ ⚫   ⚫  
อสม212 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ⚫   ⚫ ⚫ 
วิชาเอกบังคับ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ ⚫     
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ ⚫     
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ⚫     
จนส213 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  ⚫    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
จนส214 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4  ⚫    
จนส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  ⚫ ⚫   
จนส221 การพูดสื่อสารภาษาจีน  ⚫    
จนส231 เทคนิคการอ่านภาษาจีนเบื้องต้น  ⚫    
จนส241 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น  ⚫    
รายวิชาชั้นปีที่ 3  
วิชาเอกบังคับ 
ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ⚫  ⚫ ⚫  
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา  ⚫ ⚫  ⚫ 
อกส341  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ⚫     
อกส342  การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ ⚫     
อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ ⚫     
อกส381  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ ⚫    ⚫ 
จนส315 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5  ⚫    
จนส316 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6  ⚫    
จนส322 ภาษาจีนเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ  ⚫    
จนส332 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์  ⚫    
จนส342 การเขียนภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ 
 

 ⚫    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส493 สหกิจศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
ภสส494 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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ตารางแสดงการกระจายผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ (Curriculum Mapping) สู่รายวิชา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 1 
อกส111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 AP     
อกส112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 AP     
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ AP     
ฝศส111 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1  R    
ฝศส112 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  R    
ฝศส161 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  R    
รายวิชาชั้นปีที่ 2 
วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 
มนส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ AN   EV  
มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ    AP AP 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเฉพาะศาสตร์ AP   AP  
อสม212 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ AP   AP AP 
วิชาเอกบังคับ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ EV     
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ EV     
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ AN     
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
ฝศส213 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3  U    
ฝศส214 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 4  U    
ฝศส217  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส  U R   
ฝศส221 การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส  U    
ฝศส231 เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  U    
ฝศส241 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  U    
รายวิชาชั้นปีที่ 3  
วิชาเอกบังคับ 
ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม AN  AN EV  
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา  AN AN  AP 
อกส341  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ AN     
อกส342  การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ CR     
อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ CR     
อกส381  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ CR    CR 
ฝศส315 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 5  AP    
ฝศส316 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 6  AP    
ฝศส322 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ  AP    
ฝศส332 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์  U    
ฝศส342 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค์  AP    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ EV AP AP AP  
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ CR AP AP AP AP 
ภสส493 สหกิจศึกษา CR AP AP AP AP 
ภสส494 การศึกษาอิสระ CR AP AP AP  

หมายเหตุ : AN = Analyse, AP = Apply, CR = Create, R = Remember, U = Understand (According to Bloom’s Taxonomy) 

 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน 

รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 1 
อกส111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 AP     
อกส112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 AP     
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ AP     
ยมส111 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  R    
ยมส112 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2  R    
ยมส161 การออกเสียงภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 R    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 2 
วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 
มนส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ AN   EV  
มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ    AP AP 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเฉพาะศาสตร์ AP   AP  
อสม212 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ AP   AP AP 
วิชาเอกบังคับ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ EV     
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ EV     
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ AN     
ยมส213 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3  U    
ยมส214 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4  U    
ยมส217  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเยอรมัน  U R   
ยมส221 การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน  U    
ยมส231 เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น  U    
ยมส241 การเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น  U    
รายวิชาชั้นปีที่ 3  
วิชาเอกบังคับ 
ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม AN  AN EV  
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา  AN AN  AP 
อกส341  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ AN     
อกส342  การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ CR     
อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ CR     
อกส381  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ CR    CR 
ยมส315 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 5  AP    
ยมส316 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 6  AP    
ยมส322 ภาษาเยอรมันเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ  AP    
ยมส332 การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์  U    
ยมส342 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์  AP    
รายวิชาชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ EV AP AP AP  
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ CR AP AP AP AP 
ภสส493 สหกิจศึกษา CR AP AP AP AP 
ภสส494 การศึกษาอิสระ CR AP AP AP  

หมายเหตุ : AN = Analyse, AP = Apply, CR = Create, R = Remember, U = Understand (According to Bloom’s Taxonomy) 
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วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 1 
อกส111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 AP     
อกส112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 AP     
อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ AP     
จนส111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  R    
จนส112 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  R    
จนส161 การออกเสียงภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  R    
รายวิชาชั้นปีที่ 2 
วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 
มนส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ AN   EV  
มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ    AP AP 
อสม211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเฉพาะศาสตร์ AP   AP  
อสม212 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ AP   AP AP 
วิชาเอกบังคับ 
อกส221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ EV     
อกส232 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ EV     
อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ AN     
จนส213 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  U    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
จนส214 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4  U    
จนส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  U R   
จนส221 การพูดสื่อสารภาษาจีน  U    
จนส231 เทคนิคการอ่านภาษาจีนเบื้องต้น  U    
จนส241 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น  U    
รายวิชาชั้นปีที่ 3  
วิชาเอกบังคับ 
ภสส311 ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม AN  AN EV  
ภสส361 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา  AN AN  AP 
อกส341  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ AN     
อกส342  การจดบันทึกและสรุปความภาษาอังกฤษ CR     
อกส371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ CR     
อกส381  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาอาชีพ CR    CR 
จนส315 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5  AP    
จนส316 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6  AP    
จนส322 ภาษาจีนเพ่ือการอภิปรายและการน าเสนอ  AP    
จนส332 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจารณ์  U    
จนส342 การเขียนภาษาจีนเชิงสร้างสรรค ์
 

 AP    
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รายวิชา Expected Learning Outcome (ELO) 

1 2 3 4 5 
รายวิชาชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ 
ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ EV AP AP AP  
ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ CR AP AP AP AP 
ภสส493 สหกิจศึกษา CR AP AP AP AP 
ภสส494 การศึกษาอิสระ CR AP AP AP  

หมายเหตุ : AN = Analyse, AP = Apply, CR = Create, R = Remember, U = Understand (According to Bloom’s Taxonomy 
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับกลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

ELO1 นิสิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษมาตรฐานในระดับ 
B1 ตามกรอบมาตรฐานยโุรป (หรือเทียบเท่า) 

- Lecture 
- Practice : pair-work, group-work, role play 
- Active learning : i.e. Problem based learning, 
Project based learning, Game based learning, 
Think-pair-share 

- Listening and speaking test 
- Reading and writing test 
- Cloze-Test 
- Observation 
- Presentation 

ELO2 นิสิตมีทักษะทางภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน 
ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ในระดบั A2 ตามกรอบ
มาตรฐานยุโรป (หรือเทียบเท่า) หรือ ภาษาจีน
มาตรฐานในระดับ HSK 3 (หรือเทียบเท่า) 

- Lecture 
- Practice : pair-work, group-work, role play 
- Active learning : i.e. Problem based learning, 
Project based learning, Game based learning, 
Think-pair-share  

- Listening and speaking test 
- Reading and writing test 
- Cloze-Test 
- Observation 
- Presentation 

ELO3 นิสิตเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างระบบภาษาขั้นพืน้ฐานของภาษาอังกฤษ
มาตรฐานกบัภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ภาษาเยอรมัน
มาตรฐาน ภาษาจีนมาตรฐาน  รวมถึงวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้น ๆ และสามารถประยุกต์ 
ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม  
(Intercultural Intelligence) 

- Lecture 
- Active learning : i.e. Problem based learning, 
Project based learning, Think-pair-share 

- Speaking and descriptive writing 
- Cloze-Test 
- Oral & Writing Presentation 
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ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

ELO4 นิสิตประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานและ ภาษา
ฝรั่งเศส มาตรฐาน ภาษาเยอรมันมาตรฐาน ภาษาจนี
มาตรฐาน ในบริบททางอาชีพได้ เช่น ธุรกิจและการ
น าเสนอ การแปล และการล่าม การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

- Lecture 
- Active learning : i.e. Problem based 

learning, Project based learning, Think-pair-
share, Role play 
 

- Observation 
- Listening and speaking test 
- Reading and writing test - Question and answer 
- Writing Report 
- Oral Presentation 

ELO5 นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองได ้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- Internship  
- Co-operative Education 

- Report 
- Oral Presentation 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) กิตติพล  ฐิโนทัย 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Kittipol Tinothai 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02 649 5000 ต่อ 16065 
Email    kittipol@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534 
Maîtrise Lettres Modernes Université de la Sorbonne-Nouvelle 

Paris III, France 
2537 

D.E.A. Sciences du Langage Université de la Sorbonne-Nouvelle 
Paris III, France 

2538 

Doctorat Sciences du Langage Université de la Sorbonne-Nouvelle 
Paris III, France 

2544 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาและไวยากรณ์ฝรั่งเศส  ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง  ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Kittipol Tinothai. (2019). Étude du discours rapporté dans la première gorgée de bière et 

autres plaisirs minuscule de Philippe Delerm.  Bulletin de l'ATPF, 42(2), 22-38. 

Kittipol Tinothai. (2021). Étude des activités phonétiques dans la méthode du français langue  
        étrangère Cosmopolite A1.  Damrong Journal of Faculty of Archeology, Silpakorn University.  
        20(1), 11-34. https://so01.tcithaijo.org/index.php/damrong/article/view/245866/167803. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Sunporn Eiammongkhonsakun 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02 649 5000 ต่อ 16067 
Email    sunpornswu@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 
Master Lettres, Langues, Sciences du 

Langage 
Université de Franche-Comté, France 2551 

Doctorat Sciences du Langage Université de FrancheComté, France 2555 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาฝรั่งเศส  การสอนภาษาฝรั่งเศส  ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
 
ผลงานทางวิชาการ   
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Eiammongkhonsakun, S. (2019).  Attitudes des apprenants universitaires thaïlandais envers 

l’apprentissage de la grammaire du français. Damrong Journal, 18(2), 189-212. 
Eiammongkhonsakun, S. (2019). Facteurs motivants pour la lecture des manuels de grammaire 

en milieu non scolaire : étude de cas des apprenants de l’Université Srinakharinwirot.  
Bulletin de l’ATPF, 42(2), 39-63. 

สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล และ นิธิ ศีลวัตกุล. (2561). อิทธิพลของชนิดบทความต่อความเข้าใจในการอ่าน
บทความภาษาฝรั่งเศส. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26(50), 145-167 

Eiammongkhonsakun, S.  (2018).  Difficultés rencontrées par des apprenants thaïlandais de 
français dans les exercices lexicaux à trous ».  Bulletin de l’ATPF, 41(2), 4-23. 
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Eiammongkhonsakun, S.  (2018).  Caractéristiques des manuels parascolaires de grammaire du 
français du français langue étrangère créés par des auteurs thaïlandais.  Damrong 
Journal,  17(2), 163-184. 

 

2.ต ารา/หนังสือ 
Eiammongkhonsakun, S.  (2018).  Motivation à l’apprentissage du FLE : comment organiser les 

matières d’un cursus universitaire ?. Français langue ardente : Volume II 
L’enseignement du français entre tradition et innovation.  Acte du XIVe congrès mondial 
de la FIPF. Sous la direction de C. Eid; A. Englebert; et G. Geron. p. 81-87.  Liège.  Belgique. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นิธิ ศีลวัตกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Nithi Sillavatkul 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02 649 5000 ต่อ 16070 
Email    nithi@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2553 
Master 1 

 
Didactique des langues et des 
cultures en Français Langue 

Étrangère et Seconde 

Université Charles de Gaulle- Lille 3, 
France 

 

2556 

Master 2 
 

Didactique du français langue 
étrangère et interculturalité 

Université Paris Descartes (Paris V), 
France 

2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาฝรั่งเศส การสอนภาษาฝรั่งเศส ทักษะพหุวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
นิธิ ศีลวัตกุล. (2563).  Analyse sémiologique des couvertures des manuels de français langue 

étrangère.  Bulletin de l’ATPF,  43(139), 36-57. 
สรรพร เอ่ียมมงคลสกุล และ นิธิ ศีลวัตกุล.  (2561).  อิทธิพลของชนิดบทความต่อความเข้าใจในการอ่าน

บทความภาษาฝรั่งเศส.  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  26(50), 145-167. 
นิธิ ศีลวัตกุล, วาทินี ลิ้มโภคา และอรนิดา วีรบุตร. (2561).  การใช้แผนผังความคิดในการเรียนการสอน

ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส เรื่องประพันธสรรพนาม (les pronoms relatifs).  Bulletin de l’ATPF,  
41(2), 42-55 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สุพัชชา เจนณะสมบัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Supatcha Jennasombut 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02 649 5000 ต่อ 16071 
Email    jennasombut@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
อ.ม. ภาษาเยอรมันและวรรณคดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 
อ.ด. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การเขียนภาษาเยอรมัน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Jennasombut, S. (2020). Bilder imDaF-unterricht am beispiel von bildbeschreibungen. 

Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 42(1), 68-81. 
Jennasombut, S. (2020). An Analysis of Writing Assignments in German Textbooks Schritte 

international neu I and II.  Journal of Letters, 49(2), 114-135. 
Jennasombut, S. & Piyasinchart, S.  (2021).  Förderung des Schreibens durch Lesen: Vorschlag 

für thailändische Studienanfängen mit Hauptfach Deutsch.  Manutsat Paritat: Journal 
of Humanities, 43(2), 154-173. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Sombun Piyasinchart 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
    เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02 649 5000 ต่อ 16068 
Email    piyasin@swu.ac.th, piyasinchart@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 
อ.ม. ภาษาเยอรมันและวรรณคดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การสอนทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมันและวรรณคดีภาษาเยอรมัน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Jennasombut, S. & Piyasinchart, S.  (2021).  Förderung des Schreibens durch Lesen: Vorschlag  
       fürthailändische Studienanfängen mit Hauptfach Deutsch.  Manutsat Paritat: Journal of   
       Humanities, 43(2), 154-173. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  วรพงษ์ เจริญกรกิจ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Worapong Charoengongit 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์    02 649 5000 ต่อ 16064 
Email    worapongc@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 
อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาเยอรมัน  วรรณคดีเยอรมัน  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมัน การแปลเยอรมัน-ไทย  
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Charoengongit, W. (2020). Hesse’s Siddhartha is not an allusion to Buddhist teachings. 

Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 42(1), 26-45. 
  

mailto:worapongc@g.swu.ac.th
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) หทัย แซ่เจี่ย 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Hathai Sae-jia 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     080-6022-688 
Email    hathai@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

B.A.  Chinese Language Beijing Normal University, China 2540 
อ.ม. ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

Ph.D. Chinese Philology Beijing Language and Culture University, China 2553 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาจีน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Yang, Q. & Sae-Jia, H. (2020). A study of Chinese phonetic errors and Chinese phonetic 

teaching for the first year undergraduates of Chinese major Srinakharinwirot 
University. Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 42(2), 39-58. 

 
2.  ต ารา/หนังสือ 
หทัย แซ่เจี่ย. (2019). แบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา ฉันรักภาษาจีน เล่ม4. BEIJING: FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS.   
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) - 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Zhang Huan 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     0860422177  
Email    rzhang8@hotmail.com / rzhang878@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

B.A. Education Beijing Normal University, China 2526 
M.B.A. E-Business Management University of Technology of Sydney, 

Australia 
2545 

 
ความเชี่ยวชาญ 

• TESOL Certificate (American TESOL Institute)     03/2009 
• TCSOL Certificate (Beijing Language and Culture University, P.R. China) 01/2007 
• Collage of Foreign Trade Business, Beijing PRC    05/1976 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

Zhang, H. & Yang, Q. (2020). Brief analysis of Chinese bilingual comparative teaching mode. 
Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 42(1), 82-102. 

 
  

mailto:rzhang8@hotmail.com
mailto:rzhang878@gmail.com
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) หยาง ฉวน 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) YANG QUAN 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     0909098581 
Email    yang@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

B.A. Teaching of Chinese Language 
to Foreigners 

Huaqiao University, China 
 

2551 

ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558 
 
ความเชี่ยวชาญ 
  Chinese calligraphy 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Zhang, H. & Yang, Q. (2020). Brief analysis of Chinese bilingual comparative teaching mode. 

Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 42(1), 82-102. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  กรกฤช มีมงคล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Gornkrit Meemongkol 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน      ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ  
      วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์      081-1719663 
Email      gornkrit@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภูมิทัศท์ทางภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Gornkrit Meemongkol, (2021). An investigation of Japanese language on signage in Bangkok  
 through the lens of linguistic landscape. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences.  
 Suan Dusit University, 17(2), 25-32.   
Gornkrit Meemongkol, (2021). Semantic change of “rue”. Journal of of Liberal Arts,  
       Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2(1), 37-57. 
Gornkrit Meemongkol, (2021). Linguistic Landscape of Soi. Nana-nua and Soi. Ekamai. 
       Journal of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani University, 12(1), 66-88. 
Gornkrit Meemongkol, (2020). Cultural Identities through Names of Businesses and Services  
       in Bangkok. Journal of Thithat Watthanatham, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 
       20(1), 1-22. 
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Gornkrit Meemongkol, (2020). Language on signage: A study of syntax and pragmatics.  
       Wiwitwannasan Journal of Language and Culture, 4(3), 187-212.  
Gornkrit Meemongkol, (2020). Linguistic Landscape of a University in Thailand. Journal of  
         Liberal Arts, Faculty of Liberal Arts, Rangsit University, Thailand, 15(2), 165-185. 
 
1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Gornkrit Meemongkol, (2019). An Analysis of English Vocabulary from Linguistic Landscape of  
         a University. Proceedings of Kasetsart University National Conference on Language,  
         Culture and Society, Department of Linguistics. Kasetsart University, Bangkok, 6-13. 
Gornkrit Meemongkol, Puttachart Potibal and Umaporn Sungkaman. (2018). A Study of   
        Discourse in an Agricultural Corpus towards an Automated Machine for Question- 
        Answering Processing, Christian University of Thailand journal, 24(2), 243-253. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ปนัดดา ประทุมรัตน์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Panadda Pratoomrat 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน     วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  

                     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์              062-239-6235 
Email      panaddap@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2546 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือ 

การสื่อสารนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 2561 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 English Language Teaching 
 Intercultural Communication 
 English for Specific Purposes 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)  
Wang, T. & Padermprach, N. & Chamavit, A. & Janenoppakarn, C. & Pratoomrat, P. (2021).  
 The Comparison between Vocabulary Prescribed in an English for Engineering  
 Commercial Textbook and the Actual Use of English Engineering  
 Vocabulary in Working Routines: The Perception from Thai Engineers.  
 TESOL International Journal, Volume 16, Issue 4.2. ,127 - 147 
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 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
Prattomrat, P & Hiranburana, K. (2018). Classroom Interactional Strategies Use by Thai  

Students at a Tertiary Level. Proceedings of the 6th National and International 
Conference 22nd June 2018, Huachiew Chalermprakiet University Samutprakarn, Thailand.  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) อาภาพรรษ์  เรืองกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Apapan  Ruengkul  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
    กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02-649 5000 ต่อ 16208 
Email    a_ruengkul@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 English Language Instruction, English for Communication 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Ruengkul, A. (2020).  The pronunciation problems of the English -ed ending sounds of Thai 

undergraduate students. Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and 
Social Sciences, 9(1), 39-55. 

Ruengkul, A.  (2018).  A survey study of Thai EFL undergraduate students’ attitudes toward 
the use of project-based learning in teaching speaking skill. Faculty of Humanities and 
Social Sciences Journal, 9(1), 75-84. 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรเดิม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษาที่ 2565 
 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

คณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการหรือสหวิทยาการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 แล้ว โดยจัดให้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกหลัก ควบคู่กับวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 
ภาษาเวียดนาม และภาษาเขมร ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายด้านการจัดการศึกษาให้นิสิตพัฒนา
ทักษะภาษา ต่างประเทศในมิติของพหุภาษาโดยตรง   

เ พ่ือเป็นการปรับปรุ งหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
เพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยเพิ่มเติมวิชาเอกภาษาจีน เข้ามาแทนใน วิชาเอก
ภาษาเขมร และวิชาเอกภาษาเวียดนามที่แยกตัวไปรวมกับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
(หลักสูตรใหม่) เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้ง
เพ่ิมเติมรายวิชาภาษาอังกฤษที่ เน้นทักษะและองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทัก ษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยจัดเป็นวิชาเอกคู่กับภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาจีนซึ่งมีสถานะเป็น
วิชาเอกในหลักสูตรนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 117 หน่วยกิต 102 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาบังคับ - 84 หน่วยกิต 
        2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 42 หน่วยกิต - 
        2.1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   
                  (เลือก 1 กลุ่มภาษา ดังนี้  
                ภาษาฝรั่งเศส/         
                ภาษาเยอรมัน/ภาษาจีน) 

54 หน่วยกิต - 

   2.2 วิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต - 
   2.5 กลุ่มวิชาประสบการณ์ 
        ข้ามวัฒนธรรม 

6 หน่วยกิต - 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี* 6 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
รวม 153 หน่วยกิต 152 หน่วยกิต 

* หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาฝึกประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมในประเทศ เจ้าของภาษากับมหาวิทยาลัยที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรมและคณะมนุษยศาสตร์ นิสิตสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรบัปรุง 2560  หลักสูตรปรบัปรุง 2565 หมายเหต ุ
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
SWU111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด 
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อ
ความ ขยายความ และพรรณนาความ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication 1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication 2 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอั งกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1   3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication 1 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ ซับซ้อน และการออกเสียง  
ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2   3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication 2 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใชภ้าษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวขอ้ที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบิัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 ยกเลิกรายวิชา 

2. กลุ่มวิชาพลานามยั   
มศว131 ลีลาศ      1(0-2-1) 
SWU131 Social Dance 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล     1(0-2-1) 
SWU132 Personal Fitness  
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกลา้มเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
SWU133 Jogging for Health 
หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวยีน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว134 โยคะ      1(0-2-1) 
SWU134 Yoga 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝกึระบบการหายใจ ความออ่นตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพื่อสขุภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว135 ว่ายน้ า      1(0-2-1) 
SWU135 Swimming 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการวา่ยน้ า การว่ายน้ าทา่ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอปุกรณ์ และความปลอดภยัในการว่ายน้ าเพื่อสขุภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว136 แบดมินตัน      1(0-2-1) 
SWU136 Badminton 
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาขา่ย กลวธิีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยใน
การเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว137 เทนนิส      1(0-2-1) 
SWU137 Tennis 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธกีาร
เล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อ
สุขภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว138 กอล์ฟ       1(0-2-1) 
SWU138 Golf 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวีย่งไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอปุกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก     1(0-2-1) 
SWU139 Weight Training 
เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพื่อสุขภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)   
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล     3(3-0-6) 
SWU141 Life in a Digital World 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทัลและสังคม    2(1-2-3) 
SWU241 Digital Technology and Society Trends 
ศึกษาววิัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยดีิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
SWU242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย 
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล    3(3-0-6) 
SWU243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี   3(3-0-6) 
SWU244 Science for Better Life and Environment 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทัน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    2(2-0-4) 
SWU245 Science, Technology and Society 
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวทิยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 
SWU246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปจัจยัส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤตกิรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วธิีป้องกันและการรักษา การพฒันาวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว247 อาหารเพื่อชวีิต     2(1-2-3) 
SWU247 Food for Life 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่ อสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการ
เก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่
ปลอดภัยและมีคุณค่า 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว248 พลังงานทางเลือก     2(2-0-4) 
SWU248 Alternative Energy 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วย
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว341 ธุรกิจในโลกดจิิทัล     2(1-2-3) 
SWU341 Business in a Digital World 
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 ยกเลิกรายวิชา 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์)   
มศว151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนษุย ์    3(3-0-6) 
SWU151 General Education for Human Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทาง 
การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 

 ยกเลิกรายวิชา 
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การสังเคราะห์ และการแกป้ัญหาอยา่งมีวิจารณญาณ   
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้    2(2-0-4) 
SWU161 Human in Learning Society 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์    2(1-2-3) 
SWU251 Music and Human Spirit 
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณา
การสู่สาธารณชน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
SWU252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว253 สุนทรียสนทนา     2(1-2-3) 
SWU253 Dialogue 
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธ ีแนวทางปฏบิัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสือ่สาร การประยกุต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผา่นศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์    2(1-2-3) 
SWU254 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว255 ธรรมนูญชีวิต      2(1-2-3) 
SWU255 Constitution For Living 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชวีิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชกิที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชวีิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัต ิ

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว256 การอ่านเพือ่ชีวิต      2(2-0-4) 
SWU256 Reading for Life 
ศึกษาหลักการอา่นจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขยีน โดยการอา่นจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา    2(2-0-4) 
SWU257 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ    2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวธิีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา 
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทตา่งๆ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์     3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลือ่ม
ล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม   2(2-0-4) 
SWU262 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูป
ทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน ์

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว263 มนุษย์กับสันตภิาพ     2(2-0-4) 
SWU263 Human and Peace 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว265 เศรษฐกิจโลกาภวิัตน ์     3(3-0-6) 
SWU265 Economic Globalization 
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกบั
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หา
แนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพึ่งตนเองบนความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภวิัตน ์

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม ่     2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม ่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย   2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research 
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ     3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด    3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจรยิธรรม    3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธี
คิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล 
มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ยกเลิกรายวิชา 

 

 

 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           215 
 

หลักสูตรปรบัปรุง 2560 หลักสูตรปรบัปรุง 2565 หมายเหตุ 

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม     3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีองค์ประกอบ วธิีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว355 พุทธธรรม      3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต    2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม
จากปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม
และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม     2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability  
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม   2(1-2-3) 
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 ยกเลิกรายวิชา 
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มศว361 มศว เพื่อชุมชน     3(1-4-4) 
SWU361 SWU for Communities 
ศึกษาวธิีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว362 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น     2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว363 สัมมาชีพชุมชน     2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความ
สามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

 ยกเลิกรายวิชา 

มศว364 กิจการเพือ่สังคม     2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อ
สังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

 

ยกเลิกรายวิชา 

 ชุดวิชาที่ 1 การเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  

 

มศว 191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
SWU 191 Learning to the World of 21st Century    
ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   
การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ริเริ่มสิ่งใหม่และออกแบบ

รายวิชาใหม่ 
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ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของตนเองอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

 

มศว 192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
SWU 192 Thai Language for Communication 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การรับสารและส่งสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม่ 

 ชุดวชิาที ่2 ศิลปะการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

 

มศว 193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยา่งมีประสิทธภิาพ         3(2-2-5) 
SWU 193 Listening and Speaking for Effective English Communication 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

รายวิชาใหม่ 

 

มศว 194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ           3(2-2-5)  
SWU 194 Reading and Writing for Effective English Communication 
ศึกษาและฝึกปฏิบัตกิารสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้   สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย   ทั้งในและนอกห้องเรียน 

รายวิชาใหม่ 

 ชุดวิชาที่ 3 มศว เพื่อสังคม  

 

มศว 195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม            3(2-2-5) 
SWU 195 Creative Citizen for Society 
ศึกษาการเป็นพลเมืองที่มีความคิดที่หลากหลาย และภูมิปัญญาที่เป็นรากฐานทางความคิดของ
สังคมไทย การมีส่วนร่วมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ
ภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันและสร้างสรรค์
สังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การด าเนินชีวิตใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมด้วยสันติวิธีด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

รายวิชาใหม่ 
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มศว 196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
SWU 196 Science and Art of Sustainable Social Development 
ศึกษาแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การวิเคราะห์
ปัญหาสังคมและโอกาสในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลต่อพลเมืองในสังคม ฝึก
ปฏิบัติใช้กระบวนการออกแบบทางความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย 
การออกแบบโครงการเพื่อแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ และการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาสังคมและผลการด าเนินโครงการที่ผ่านการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ   

รายวิชาใหม่ 

 ชุดวิชาที่ 4 การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ  

 

มศว 197 การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ              3(2-2-5) 
SWU 197 Speaking and Presentation for Careers 
ศึกษาการใช้ภาษาถ้อยค าและภาษาท่าทางในการท างานร่วมกับผู้อื่นให้เหมาะสมตามกาลเทศะในยุค
สังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าผ่านสื่อดิจิทัล การรับฟัง การวิพากษ์
และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ 

รายวิชาใหม่ 

 

มศว 198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ            3(2-2-5) 
SWU 198 Preparation for Working and Entrepreneurship 
ศึกษาการท างานและลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นโดยแสดงบทบาทตามภาวะผู้น าและผู้ตามบนพื้นฐานความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซ้ึง 
การใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการแก้ปัญหาในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงพื้นฐานเร่ิมต้นในการประกอบการ
และการสร้างแบรนด์จากจุดเด่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และการประเมินคุณภาพของแผนการ
ประกอบการอย่างเป็นระบบ  

รายวิชาใหม่ 

 ชุดวิชาที่ 5 วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด  

 
มศว 291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ              3(2-2-5) 
SWU 291 Healthy Lifestyle 

รายวิชาใหม่ 
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ศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความส าคัญของอาหาร โภชนาการ และออกก าลังกาย การ
เลือกบริโภคด้วยปัญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 

 

มศว 292 วิทยาศาสตร์ กุญแจสู่การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล         3(2-2-5) 
SWU 292 Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน ระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบจากความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงาน ที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับ 

รายวิชาใหม่ 

 

มศว 293 การปรับตัวในสังคมพลวัต            3(2-2-5) 
SWU 293 Adaptation in the Dynamic Society  
ศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การรู้เท่าทัน
อารมณ์และการฟื้นคืนกลับเมื่อพบปัญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อความเข้าใจ 
และการปรับตัวในสังคมพลวัตได้อย่างเหมาะสม 

รายวิชาใหม่ 

1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111 English for Cross Cultural Communication I 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพือ่การสื่อสาร โดยให้ความส าคัญต่อ
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร 

อกส111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
ENC111 English for Cross Cultural Communication I 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพือ่การสื่อสาร โดยให้ความส าคัญต่อ
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Communication II 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการใช้กลยุทธก์ารสื่อสารภาษาอังกฤษ 

อกส112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2    3(2-2-5) 
ENC112 English for Cross Cultural Communication II 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการใช้กลยุทธก์ารสื่อสารภาษาอังกฤษ  ให้ความส าคัญ
ต่อความแตกตา่งทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารในบริบทที่ซับซ้อนขึ้น 

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส131 การอา่นภาษาอังกฤษเพื่อการรู้สารสนเทศ   3(2-2-5) 
ENC131 English Reading for Information Literacy 
ศึกษาหลักการอา่นสื่อสารสนเทศ ฝึกทกัษะการอ่าน การใช้เทคนิคการอ่านส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุค
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 

อกส131 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
ENC131 English Reading Technique 
ศึกษาหลักการอา่นสื่อสารสนเทศ ฝึกทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ การใช้เทคนิคการอ่านส าหรับสื่อ
สิ่งพิมพ์ในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
 

ปรับปรุงรายวิชา 
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อกส171 การใช้ภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
ENC171 Language Use 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาที่เหมาะสม และฝึกการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร สถานการณ์และบริบทของการสื่อสาร หนา้ที่ของภาษา และบทบาทของผู้สื่อสาร 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส221 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
ENC221 English Oral Communication 
ศึกษาและฝึกทกัษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบท  การใช้กลยทุธ์การฟังและพูด 

อกส261 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    3(2-2-5) 
ENC261 Effective English Pronunciation 
ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ โดยผู้เรียนไม่ละทิ้งความเป็นตัวตน (Identity) และให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย 
(Intelligibility)  

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส223 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
ENC223 English Public Speaking 
ศึกษาหลักการและฝกึการพูดในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษา และหลักจูง
ใจโดยฝึกใช้ภาษา น้ าเสียง ทา่ทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 
ศึกษาองค์ประกอบของความเรียง ฝึกทกัษะการเขียนความเรียง โดยเน้นการเขียนเชิงบรรยายโวหาร
และพรรณนาโวหาร โดยให้ความส าคัญต่อกระบวนการและจุดประสงค์ในการเขียนที่มีเอกภาพ 
กระชับตรงประเด็นสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่าน 

อกส341 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
ENC341 English Composition 
ศึกษาองค์ประกอบของความเรียง ฝึกทกัษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียนเชิง 
บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร โดยเน้นความส าคัญต่อกระบวนการ จุดประสงค์ในการเขียน 
ความเป็นเอกภาพ และกลุ่มผู้อา่น 

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส261 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
ENC261 English Linguistics  
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค และระบบความหมายทาง
ภาษาศาสตร์ และฝึกประยกุต์แนวคิดทัง้หมด ประกอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ชีวิตประจ าวัน 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส262 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
ENC262 English Phonetics  

 ยกเลิกรายวิชา 
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ศึกษาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ การออกเสียงและเปล่งเสียง (สรีรสัทศาสตร์)กายภาพของเสียงหรือ
คลื่นเสียง (กลสัทศาสตร์) และการได้ยินและรับรู้เสียง  (โสตสัทศาสตร์) รวมทั้งการถ่ายทอดเสียง
พยัญชนะและสระด้วยสัทอักษร 
อกส272 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ    3(3-0-6) 
ENC272 English for Academic Communication  
ศึกษาลักษณะของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ลักษณะการฟัง พูด อา่น และ 
เขียนเพื่อการสื่อสารในบริบทวิชาการ 

อกส371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ    3(2-2-5) 
ENC371 English for Academic Communication  
ศึกษาลักษณะของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ลักษณะการฟัง พูด อา่น และ 
เขียนเพื่อการสื่อสารในบริบทวิชาการ 

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส282 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์    3(2-2-5) 
ENC282 English for Commerce 
ศึกษาและฝึกทกัษะการโต้ตอบทางธุรกิจการค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การสื่อสารทางธุรกิจการติดต่อทางโทรศัพท์การนัดหมายการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการซ้ือขาย
สินค้าการเจรจาต่อรองทางการค้า การอ่านและเขยีนเอกสารทางธุรกิจการค้าการโฆษณาสินค้า 

อกส482 ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย ์        3(2-2-5) 
ENC482 English for Commerce 
ศึกษาและฝึกทกัษะการโต้ตอบทางธุรกจิการค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การสื่อสารทางธุรกิจการติดต่อทางโทรศัพท์การนัดหมายการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการซ้ือขาย
สินค้าการเจรจาต่อรองทางการค้า การอ่านและเขยีนเอกสารทางธุรกิจการค้าการโฆษณาสินค้า 

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส283 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
ENC283 English for Tourism and Hospitality Management 
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว ให้ขอ้มูลและค าแนะน า
เกี่ยวกบัแพก็เกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พกั อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว    

อกส483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
ENC483 English for Tourism and Hospitality Management 
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว ให้ขอ้มูลและค าแนะน า
เกี่ยวกบัแพก็เกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พกั อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว    

ปรับปรุงรายวิชา 
 

อกส322 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ   3(2-2-5) 
ENC322 English for Discussion and Presentation  
ศึกษาและฝึกทกัษะการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ทั้งในฐานะผู้ร่วมและผู้ด าเนินการอภิปราย 
และการน าเสนองานตอ่หน้าสาธารณชน 

อกส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ   3(2-2-5) 
ENC221 English for Discussion and Presentation  
ศึกษาและฝึกทกัษะการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ทั้งในฐานะผู้ร่วมและผู้ด าเนินการอภิปราย 
และการน าเสนองานตอ่หน้าสาธารณชน 

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส332 การอา่นภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3(2-2-5) 
ENC332 English Analytical and Critical Reading  
ศึกษาหลักการและกระบวนการใช้ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกอา่นวิเคราะหว์ิจารณ์บทความที่
แสดงทรรศนะเชิงโต้แย้งโดยใช้หลักการการวิเคราะหว์ิจารณ์ 

อกส232 การอา่นภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3(2-2-5) 
ENC232 English Analytical and Critical Reading  
ศึกษาหลักการและกระบวนการใช้ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกอา่นวิเคราะหว์ิจารณ์บทความที่
แสดงทรรศนะเชิงโต้แย้งโดยใช้หลักการการวิเคราะหว์ิจารณ์ 

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส342 การจดบันทกึและสรุปความภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 

อกส342 การจดบันทกึและสรุปความภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
ENC342 English Note-Taking and Summarizing 

ปรับปรุงรายวิชา 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           222 
 

หลักสูตรปรบัปรุง 2560 หลักสูตรปรบัปรุง 2565 หมายเหตุ 

ศึกษาและฝึกเทคนิคการจดบันทึกจากการฟังและการอา่นเพื่อการจับประเด็นส าคัญ สรุปเรียบเรียง
และถ่ายทอดความได้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

ศึกษาและฝึกเทคนิคการจดบันทึกจากการฟังและการอา่นภาษาอังกฤษ โดยเนน้หลักการจบัประเด็น
ส าคัญ สรุปเรียบเรียงและถ่ายทอดความ 

อกส343 การเขียนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
ENC343 Creative Writing 
ศึกษาและฝึกการใช้วจันลีลาการเขียน กลวิธีเปรียบเทียบการเขียนที่หลากหลาย  ใช้จินตนาการ
ส าหรับบันเทิงคดีและสารัตถคดี การใชภ้าษาภาพพจนก์ารอุปมาอุปไมยส าหรับประเภทงานเขียน 
รวมทั้งฝึกเขียนนวนยิายสั้น เร่ืองสั้น ค าบรรยายภาพ บทกวี บทภาพยนตร์ และบทละคร 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส351 หลักการแปลภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
ENC351 Principles of English Translation 
ศึกษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ในการแปลภาษา การแปลประเภทงานเขียนที่
หลากหลาย ศึกษาความแตกตา่งของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ปัญหาและวิธแีก้ปัญหาในการแปล 

อกส451 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
ENC451 Introduction to English-Thai Translation 
ศึกษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ในการแปลภาษา การแปลประเภทงานเขียนที่
หลากหลาย ศึกษาความแตกตา่งของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ปัญหาและวิธแีก้ปัญหาในการแปล 

ปรับปรุงรายวิชา 

อกส363 ระบบหนว่ยค าและวากยสัมพนัธ์ศาสตร์        3(3-0-6) 
ENC363 Morphology and Syntax 
ศึกษาวธิีการวิเคราะห์ระบบหน่วยค าและโครงสร้างประโยคเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยค า โครงสร้างประโยคและความหมาย 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส373 หลักการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
ENC373 Principles of English Language Teaching 
ศึกษาและฝึกวิธกีารสอนภาษาอังกฤษ การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของบทเรียน การสื่อสารในชั้นเรียน และวธิีประเมินผลโดยใช้ส่ือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส384 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์      3(2-2-5) 
ENC384 English for Advertisement and Public Relations 
ศึกษาลักษณะและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจ การเขียนข่าวและ
คอลัมน์เพื่อจุดประสงค์ด้านการประชาสัมพันธ์ในส่ือสิ่งพิมพ์ ประกาศ จดหมายข่าว แผ่นพบั และ
สุนทรพจน์ เน้นการเสนอข้อมูล 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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อกส385 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธรุกิจ    3(2-2-5) 
ENC385 English for Business Conference 
ศึกษาและฝึกรูปแบบภาษาที่ใช้ในการประชุมทางธุรกิจ การด าเนินการประชุมการน าเสนอความ
คิดเห็น การตอบรับหรือปฏิเสธความคิดเห็นในระหว่างการประชุมการจดบันทึก และการท ารายงาน
การประชุม 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส386 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ    3(3-0-6) 
ENC386 Business English Translation 
ศึกษาหลักการแปลเอกสารเชิงธุรกิจ ข่าว บทความ และสัญญา ครอบคลุมทั้งการแปลภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 ยกเลิกรายวิชา 

อกส387  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการประชุมสัมมนา  3(2-2-5) 
ENC387  English for Event and Convention Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ การเตรียมการ บริหาร ประชาสัมพันธ์ และ
ประเมินผลการจัดประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ และเทศกาลระดับนานาชาติ  

  ยกเลิกรายวิชา 

อกส481 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ   3(3-0-6) 
ENC481 English for Occupational Communication  
ศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของวิชาชีพ 
โดยยึดหลกัการและรูปแบบสือ่สารของกลุ่มวิชาชีพ 

อกส381 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพ   3(2-2-5) 
ENC381 English for Occupational Communication  
ศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของวิชาชีพ 
โดยยึดหลกัการและรูปแบบสือ่สารของกลุ่มวิชาชีพ 

ปรับปรุงรายวิชา 

2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   
2.1 วิชาภาษาฝรั่งเศส 2.1 วิชาภาษาฝรั่งเศส  
ฝศส111 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
FRC111 French for Communication I    
ศึกษาหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์และ
ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ฝศส111 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
FRC111 French for Communication I    
ศึกษาหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส ฝึกทักษะฟัง พูด อา่น เขียน การใช้ศัพท์
และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส112 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
FRC112 French for Communication II    
ศึกษาศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น และฝึกทกัษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

ฝศส112 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
FRC112 French for Communication II    
ศึกษาศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น และฝึกทกัษะฟัง 
พูด อ่าน เขียน 

ปรับปรุงรายวิชา 
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ฝศส213 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
FRC213 French for Communication III   
 ศึกษาและฝึกการหลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาที่ซับซ้อน  
ฝึกทักษะฟัง พูด อา่น เขยีน เพื่อเน้นการใช้ศัพท์และส านวนในระดับที่สูงขึ้น   

ฝศส213 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
FRC213 French for Communication III      
ศึกษาและฝึกการหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาภาษาฝรั่งเศสที่ซับซ้อน ฝึกทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อเน้นการใช้ศัพท์และส านวนในระดับที่สูงขึ้น   

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส214 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4      3(2-2-5) 
FRC214 French for Communication IV    
ศึกษาหลักไวยากรณ์และฝึกการใช้โครงสร้างของภาษาเขยีนในสถานการณ์การสื่อสารที่เป็นทางการ 
การใช้ค าศัพท์และส านวนในการฟังพูด และการอา่นเขียน   

ฝศส214 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4     3(2-2-5) 
FRC214 French for Communication IV    
ศึกษาหลักไวยากรณ์และฝึกการใช้โครงสร้างของภาษาเขยีนภาษาฝรั่งเศส  ในสถานการณ์การ
สื่อสารที่เป็นทางการ การใช้ค าศัพท์และส านวนในการฟังพูด และการอา่นเขียน   

ปรับปรุงรายวิชา 

 ฝศส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส 3(3-0-6) 
FRC217 Basic Knowledge to French Culture  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส  มีความเขา้ใจความ
แตกต่างระหวา่งวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝร่ังเศส 

รายวิชาใหม ่

ฝศส221 การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 
FRC221 French Oral Communication I     
ศึกษาและฝึกทกัษะการสนทนาหัวขอ้ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ที่คล้ายความเป็นจริง  

ฝศส221 การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส     3(2-2-5) 
FRC221 French Oral Communication      
ศึกษาและฝึกทกัษะการสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ที่คล้ายความเป็นจริง  

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส223 การพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 2        3(2-2-5) 
FRC223 French Oral Communication II     
ฝึกทักษะในการฟังและการพูดสนทนา ฝึกการฟังจากสื่อและสถานการณ์เสมือนจริง แสดงความ
คิดเห็น  

  ยกเลิกรายวิชา 

ฝศส231 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อการรู้สารสนเทศ   3(2-2-5) 
FRC231 French Reading for Information Literacy   
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การใช้เทคนิคการอ่านส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศ 

ฝศส231 เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื่องต้น   3(2-2-5) 
FRC231 Introduction to Reading Technique in French 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การใช้เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส281 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ         3(2-2-5)  
FRC281 French for Business      
ศึกษาการใช้ศัพท์และส านวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การอ่านการเขียนเอกสารหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ 

ฝศส481 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ     3(2-2-5)  
FRC481 French for Business      
ศึกษาการใช้ศัพท์และส านวนภาษาฝรั่งเศส ที่ใช้ในวงการธุรกิจ การอ่านการเขียนเอกสารหรือ
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ปรับปรุงรายวิชา 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           225 
 

หลักสูตรปรบัปรุง 2560 หลักสูตรปรบัปรุง 2565 หมายเหตุ 

ฝศส315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5        3(2-2-5) 
FRC315 French for Communication V    
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสูงขึ้น การอ่านบทความ หนังสือพิมพ์ หนังสือนอก
เวลาซ่ึงใช้ภาษาระดับปานกลาง  และการเขียนภาษาฝรั่งเศสที่เน้นหลักไวยากรณ์ระดับสูง 

ฝศส315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5        3(2-2-5) 
FRC315 French for Communication V    
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส ในระดับสูงขึ้น การอ่านบทความ หนังสือพิมพ์ 
หนังสือนอกเวลาซ่ึงใช้ภาษาระดับปานกลาง  และการเขียนภาษาฝรั่งเศสที่เน้นหลักไวยากรณ์
ระดับสูง 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส316 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6        3(2-2-5) 
FRC316 French for Communication VI   
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสูงขึ้น เน้นความคล่องแคล่วในการโต้ตอบสนทนา
เป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านหนังสือนอกเวลา บทความจากหนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตซ่ึงใช้ภาษาระดับ
สูง การเขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้หลักไวยากรณ์ระดับสูง 

ฝศส316 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6        3(2-2-5) 
FRC316 French for Communication VI   
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส ในระดับสูงขึ้น เน้นความคล่องแคล่วในการ
โต้ตอบสนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านหนังสือนอกเวลา บทความจากหนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ต
ซ่ึงใช้ภาษาระดับสูง การเขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้หลักไวยากรณ์ระดับสูง 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส324 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
FRC324 French Public Speaking     
ศึกษากลวิธีและฝึกพูดในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษา และหลักจูงใจโดย
ฝึกใช้ภาษา น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

ฝศส423 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
FRC423 French Public Speaking     
ศึกษากลวิธีและฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ  โดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษา และ
หลักจูงใจโดยฝึกใช้ภาษา น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส341 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น    3(2-2-5) 
FRC341 French Basic Writing      
ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับประโยคและอนุเฉท ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกบั
ชีวิตประจ าวัน 

ฝศส241 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น    3(2-2-5) 
FRC241 French Basic Writing     
ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับประโยคและย่อหนา้ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกบั
ชีวิตประจ าวัน 

ปรับปรุงรายวิชา 
 
 
 

ฝศส342 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
FRC342 French Creative Writing   
ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียน โดยฝกึใชศั้พท์และส านวนภาษาเขียนที่มีโครงสร้างซับซ้อน    
การเขียนความเรียง บรรยายและอธิบาย  การเล่าเร่ืองและการแสดงความคิดเห็น 

ฝศส342 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
FRC342 French Creative Writing 
ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสโดยใช้กลวิธกีารเขียนทีห่ลากหลาย โดยการใช้ค า 
ประโยค ส านวน ในการการตั้งชื่อเร่ืองและการเรียบเรียงเนื้อหาตามประเภทของตัวบทในรูปแบบที่
หลากหลาย นา่สนใจและแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส351 การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น        3(2-2-5) 
FRC351 Translation I      
ศึกษาทฤษฎีและกลวิธกีารแปลเบือ้งต้น ฝึกแปลขอ้ความและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  

ฝศส451 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น    3(2-2-5) 
FRC451 Introduction to French-Thai Translation  
ศึกษาทฤษฎีและกลวิธกีารแปลภาษาฝรัง่เศส-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลข้อความและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวขอ้ง
กับชีวิตประจ าวัน  

ปรับปรุงรายวิชา 
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ฝศส352 การแปลภาษาฝรั่งเศสเชิงธุรกิจ    3(2-2-5) 
FRC352 Business French Translation  
ศึกษารูปแบบภาษาฝรั่งเศสเชิงธุรกิจ ทฤษฎีและกลวธิีการแปล ฝึกการแปลข้อความและเอกสารทาง
ธุรกิจ  

ฝศส452  การล่ามภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น                 3(2-2-5)  
FRC452  Introduction to French-Thai Interpretation 
ศึกษาทฤษฎี  กลวธิีการลา่มภาษาฝรั่งเศส-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อม 
โดยเน้นบริบทการสนทนาในชวีิตประจ าวัน 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส361 สัทศาสตร์ฝรั่งเศส          3(3-0-6) 
FRC361 French Phonetics      
ศึกษาระบบสัทศาสตร์ฝรั่งเศส และฝึกทกัษะทางการฟังการพูด การออกเสียงสระ พยญัชนะ  
การใส่เสียงหนักเบา เสียงสูงต่ าของประโยคตามหลักสัทศาสตร์  

ฝศส161 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    3(2-2-5) 
FRC161 Effective French Pronunciation  
ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสส าหรับผู้เรียน โดยใช้หลักการสัทศาสตร์ภาษา
ฝรั่งเศส 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส362 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพนัธ์ภาษาฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
FRC362 French Morphology and Syntax    
ศึกษาระบบหนว่ยค าและโครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนว่ยค า   
ค า  และโครงสร้างประโยค 

 ยกเลิกรายวิชา 

ฝศส382 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม        3(2-2-5) 
FRC382 French for Hospitality Industry     
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านเพื่อใช้ในการโรงแรม การติดต่อกับผู้มาพัก การให้บริการเกี่ยวกบั
ห้องพัก ห้องอาหาร การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรม 

ฝศส482 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
FRC482 English for Tourism and Hospitality Management 
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลและค าแนะน า
เกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส383 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเท่ียว    3(2-2-5) 
FRC383 French for Tourism      
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีในการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว 
การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับนักทอ่งเที่ยว 

 ยกเลิกรายวิชา 

ฝศส384 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสขุภาพ    3(2-2-5) 
FRC384 French for Health Services      
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลและการใหบ้ริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 

ฝศส483 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ   3(2-2-5) 
FRC483  French for Health Services     
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลและการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 

ปรับปรุงรายวิชา 

ฝศส422 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ   3(2-2-5)  
FRC422 French for Discussion and Presentation   

ฝศส322 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ   3(2-2-5)  
FRC322 French for Discussion and Presentation   

ปรับปรุงรายวิชา 
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ศึกษาและฝึกทกัษะการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายทั้งในฐานะผู้ร่วมและผูด้ าเนินการอภปิราย 
และการน าเสนองานตอ่หน้าสาธารณะ 

ศึกษาและฝึกทกัษะการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งในฐานะผู้ร่วมและ
ผู้ด าเนินการอภิปราย และการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณะ 

ฝศส432 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์และเชิงวจิารณ์  3(2-2-5) 
FRC432 French Analytical and Critical Reading   
ศึกษาและฝึกการอา่นภาษาฝรั่งเศสที่เป็นเอกสารจริง เน้นการอา่นตีความเชิงวิเคราะห์ และการอา่น
อย่างมีวจิารณญาณ 

ฝศส332 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์และเชิงวจิารณ์  3(2-2-5) 
FRC332 French Analytical and Critical Reading   
ศึกษาและฝึกการอา่นภาษาฝรั่งเศสที่เป็นเอกสารจริง เน้นการอา่นตีความเชิงวิเคราะห์ และการอา่น
อย่างมีวจิารณญาณ 

ปรับปรุงรายวิชา 

2.2 วิชาภาษาเยอรมัน 2.2 วิชาภาษาเยอรมัน  
ยมส111 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
GMC111 German for Communication 1 
ศึกษาหลักไวยากรณ์เยอรมันและโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการใช้ภาษาส าหรับชีวติประจ าวัน ฝึกทักษะ
ฟัง พูด อา่น เขียน รวมถึงศึกษาการใช้ชวีิตของคนเยอรมัน เพื่อสร้างความเขา้ใจพื้นฐานของความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 

ยมส111 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
GMC111 German for Communication 1 
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันและโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการใช้ภาษาส าหรบัชีวิตประจ าวัน ฝกึ
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงศึกษาการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน 

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส112 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
GMC112 German for Communication 2 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาหลกัไวยากรณ์เยอรมัน
และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสังเกตวิเคราะห์การ
สื่อสารในวัฒนธรรมเยอรมัน 

ยมส112 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
GMC112 German for Communication 2 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาหลกัไวยากรณ์เยอรมัน
และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสังเกตวิเคราะห์การ
สื่อสารในวัฒนธรรมเยอรมัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยมส213 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
GMC213 German for Communication 3 
ศึกษาหลักไวยากรณ์เยอรมันและโครงสร้างของภาษาเขยีน ฝึกทกัษะ ฟัง พูด อา่นหนังสือนอกเวลา 
เขียนภาษาเยอรมันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเยอรมัน 

ยมส213 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
GMC213 German for Communication 3 
ศึกษาหลักไวยากรณ์เยอรมันและโครงสร้างของภาษาเขยีน ฝึกทกัษะ ฟัง พูด อา่นหนังสือนอกเวลา 
เขียนภาษาเยอรมันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส214 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
GMC214 German for Communication 4 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันในระดับสูงขึ้น  การใช้ค าศัพท์และส านวนที่ใน
ภาษาเขยีนเชิงวิชาการ อา่นเอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นและวงค าศัพท์ที่มากขึน้ การวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมที่มผีลต่อการสื่อสาร 

ยมส214 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
GMC214 German for Communication 4 
ศึกษาและฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันในระดับสูงขึ้น  การใช้ค าศัพท์และส านวนที่ใน
ภาษาเขยีนเชิงวิชาการ อา่นเอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นและวงค าศัพท์ที่มากขึน้ การวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมที่มผีลต่อการสื่อสาร 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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 ยมส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเยอรมัน   3(2-2-5) 
GMC217 Basic German Knowledge 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของชนชาติเยอรมนั  เข้าใจความ
แตกต่างระหวา่งวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเยอรมัน   

รายวิชาใหม ่

 ยมส315 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 5    3(2-2-5) 
GMC315 German for Communication 5 
ศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร  โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน
ประโยค  หรือตัวบทที่มีความซับซ้อนทางโครงสร้างภาษามากขึ้น เพื่อสามารถน าภาษาเยอรมันไปใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนใช้ภาษาเยอรมันในการเพิ่มพูนความรู้ที่เ ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

รายวิชาใหม ่

 ยมส316 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
GMC316 German for Communication 6 
ศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร  โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พดู อ่านและเขยีน
ประโยค  หรือตัวบทที่มีความซับซ้อนทางโครงสร้างภาษามากขึ้น เพื่อสามารถน าภาษาเยอรมันไปใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อยา่งถูกต้อง  และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชพี  รวมไปถึงการศึกษา
ต่อในอนาคต 

รายวิชาใหม ่

ยมส221 การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน    3(2-2-5) 
GMC221 German Oral Communication 
ศึกษาและฝึกการสื่อสารที่เน้นทักษะการฟัง พูด การใช้ส านวนที่จ าเป็นในภาษาเยอรมัน ฝึกการใช้
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ ฟัง และพูดในบริบทที่แตกต่างกัน 

ยมส221 การพูดสื่อสารภาษาเยอรมัน    3(2-2-5) 
GMC221 German Oral Communication 
ศึกษาและฝึกการสื่อสารที่เน้นทักษะการฟัง พูด การใช้ส านวนที่จ าเป็นในภาษาเยอรมัน ฝึกการใช้
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ ฟัง และพูดในบริบทที่แตกต่างกัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยมส 223 การพูดภาเยอรมันในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
GMC 223 German Public Speaking      
ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาเยอรมนัในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป ์สุนทรียะแห่งภาษา 
และหลักจูงใจ  โดยฝึกใช้ส านวนโวหาร น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

ยมส423 การพูดภาเยอรมันในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
GMC423 German Public Speaking      
ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาเยอรมนัในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป ์สุนทรียะแห่งภาษา 
และหลักจูงใจ  โดยฝึกใช้ส านวนโวหาร น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส231 การอ่านภาษาเยอรมันเพือ่การรู้สารสนเทศ   3(2-2-5) 
GMC231 German Reading for Information Literacy 

ยมส231 เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น   3(2-2-5) 
GMC231 Introduction to Reading Technique in German 

ปรับปรุงรายวิชา 
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ศึกษาและฝึกทกัษะการอา่น การใช้เทคนิคการอ่านส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคข้อมลูข่าวสารและ
สารสนเทศ 

ศึกษาหลักการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาเยอรมัน  เน้นการอ่านจับใจความส าคัญจากบทอ่านใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  การใช้พจนานุกรมภาษาเยอรมัน 

ยมส262 สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน     3(3-0-6) 
GMC262 German Phonetics 
ศึกษาสัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน การออกเสียงและเปล่งเสียง(สรีรสัทศาสตร์) กายภาพของเสียงหรือ
คลื่นเสียง (กลสัทศาสตร์) และการได้ยินและรับรู้เสียง (โสตสัทศาสตร์) รวมทั้งการถ่ายทอดเสียง
พยัญชนะและสระด้วยสัทอักษร 

ยมส161 การออกเสียงภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
GMC161 Effective German Pronunciation 
ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาเยอรมันส าหรับผู้เรียน โดยใช้หลักการสัทศาสตร์
ภาษาเยอรมัน 

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส271 ประสบการณ์การใช้ภาษาเยอรมัน    3(0-6-3) 
GMC271 Experience in Using German  
เพิ่มประสบการณ์การเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรมในต่างประเทศ โดยน าเสนอผลการเรียนรู้เป็น
ภาษาเยอรมันในรูปแบบการน าเสนอผลงานปากเปล่าหรอืการเขยีนรายงาน 

 ยกเลิกรายวิชา 

ยมส281 ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ     3(2-2-5) 
GMC281 German for Business 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในวงการธุรกิจ เรียนรู้ข้อมูลด้านธุรกิจของประเทศ
เยอรมัน การอ่านและเขยีนเอกสารและข้อความที่เกีย่วขอ้งกับธุรกิจ 

ยมส481 ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ     3(2-2-5) 
GMC481 German for Business 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในวงการธุรกิจ เรียนรู้ข้อมูลด้านธุรกิจของประเทศ
เยอรมัน การอ่านและเขยีนเอกสารและข้อความที่เกีย่วขอ้งกับธุรกิจ 

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส322 ภาษาเยอรมันเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ   3(2-2-5) 
GMC322 German for Discussion and Presentation 
ศึกษาและฝึกการใช้ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในการน าเสนองานและการอภปิราย 

ยมส322 ภาษาเยอรมันเพื่อการอภิปรายและการน าเสนอ   3(2-2-5) 
GMC322 German for Discussion and Presentation 
ศึกษาและฝึกการใช้ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในการน าเสนองานและการอภปิราย 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยมส332 การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3(2-2-5) 
GMC332 German Analytical and Critical Reading 
ศึกษาและฝึกการวิเคราะห์และวิจารณ์บทอ่านภาษาเยอรมัน การตีความเชิงวิเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็นและอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่แทรกในบทอา่น 

ยมส332 การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3(2-2-5) 
GMC332 German Analytical and Critical Reading 
ศึกษาและฝึกการวิเคราะห์และวิจารณ์บทอ่านภาษาเยอรมัน การตีความเชิงวิเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็นและอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่แทรกในบทอา่น 

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส341 การเขียนเรียงความภาษาเยอรมัน    3(2-2-5) 
GMC341 German Composition 
ศึกษากระบวนการเขียนและฝกึทักษะการเขียนเรียงความภาษาเยอรมัน โดยเน้นการเขียนเชิง
บรรยายโวหารพรรณนาโวหาร การเลือกใช้ศัพท์ส านวนส าหรับโวหารแต่ละประเภท 

ยมส241 การเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น    3(2-2-5) 
GMC241 German Basic Writing 
ศึกษากระบวนการเขียนและฝึกทักษะการเขียนเรียงความภาษาเยอรมัน โดยเน้นการเขียนเชิง
บรรยายโวหารพรรณนาโวหาร การเลือกใช้ศัพท์ส านวนส าหรับโวหารแต่ละประเภท  
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ยมส343 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
GMC343 German Creative Writing 
ศึกษาและฝึกวิเคราะห์โครงสร้างและวจันลีลาการเขียน กลวธิีเปรียบเทียบการเขียนในวัจนลีลาที
หลากหลาย การใช้จินตนาการส าหรับบนัเทิงคดีและสารัตถคดีการใช้ภาษาภาพพจน์การ
อุปมาอุปไมยส าหรับประเภทงานเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนนิทาน ค าบรรยายภาพ 
และบทกว ี

ยมส342 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
GMC342 German Creative Writing 
ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนภาษาเยอรมันโดยใช้กลวิธีการเขียนที่หลากหลาย โดยการใช้ค า 
ประโยค ส านวน ในการการตั้งชื่อเรื่องและการเรียบเรียงเนื้อหาตามประเภทของตัวบทในรูปแบบที่
หลากหลาย น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส352 การแปลภาษาเยอรมันเชิงธุรกิจ    3(2-2-5) 
GMC386 Business GermanTranslation 
ศึกษาหลักการแปลเอกสารเชิงธุรกิจ ข่าว บทความ และสัญญา ครอบคลุมทั้งการแปลภาษาเยอรมัน
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน 
 

ยมส452 การล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น   3(2-2-5) 
GMC452  Introduction to German-Thai Interpretation 
ศึกษาทฤษฎี  กลวิธีการล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อม 
โดยเน้นบริบทการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

ปรับปรุงรายวิชา 

ยมส361 ภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมัน    3(3-0-6) 
GMC361 German Linguistics 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค และระบบความหมายทาง
ภาษาศาสตร์ของภาษาเยอรมัน 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

ยมส363 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ศาสตร์   3(3-0-6) 
GMC363 Morphology and Syntax 
ศึกษาระบบหน่วยค าและโครงสร้างประโยคเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยค า โครงสร้าง
ประโยคและความหมาย 

 ยกเลิกรายวิชา 

ยมส372 หลักการสอนภาษาเยอรมัน    3(3-0-6) 
GMC372 Principles of German Language Teaching 
ศึกษาวธิีการสอนภาษาเยอรมัน การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของบทเรียนและวธิีประเมินผลการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

ยมส382 ภาษาเยอรมันท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
GMC382 German for Tourism and Hospitality Management 

ยมส482 ภาษาเยอรมันท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
GMC482 German for Tourism and Hospitality Management 

ปรับปรุงรายวิชา 
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ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่จ าเป็นในด้านการบรกิารและการท่องเที่ยว การให้ขอ้มูล
การท่องเท่ียวและค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร 
เครื่องดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว จรรยาบรรณของวิชาชีพที่
เกี่ยวกบัการบรกิารและการท่องเท่ียว 

ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันที่จ าเป็นในด้านการบรกิารและการท่องเที่ยว การให้ขอ้มูล
การท่องเท่ียวและค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร 
เครื่องดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว จรรยาบรรณของวิชาชีพที่
เกี่ยวกบัการบรกิารและการท่องเท่ียว 

ยมส383 ภาษาเยอรมันเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์       3(2-2-5) 
GMC383 German for Advertisement and Public Relations  
ศึกษาและฝึกการประชาสัมพันธโ์ดยใชภ้าษาเยอรมันในองค์กรธุรกิจและการเขียน สื่อสิ่งพิมพ ์
ประกาศ จดหมายข่าว แผ่นพับ และสุนทรพจน์ การน าเสนอข้อมูล การแก้ปัญหาแบบมอือาชพีและ
มารยาทในการเข้าสังคมทางธุรกิจ 

 ยกเลิกรายวิชา 

 GMC483 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการสุขภาพ   3(2-2-5) 
GRC483 German for Health Services      
ศึกษาภาษาเยอรมันเฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลและการใหบ้ริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 

รายวิชาใหม ่

ยมส442 การจดบันทกึและสรุปความภาษาเยอรมัน   3(2-2-5) 
GMC442 German Note-Taking and Summarizing 
ศึกษาและฝึกเทคนิคการจดบันทึกจากการฟังและการอา่น การจับประเด็นส าคัญ สรุปเรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความโดยใช้ภาษาเยอรมันตามหลักไวยากรณ์ 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

ยมส451 การแปลภาษาเยอรมันเบื้องต้น    3(3-0-6) 
GMC451 Basic German Translation 
ศึกษาหลักพื้นฐานในการแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศอื่น และภาษาตา่งประเทศอื่น
เป็นภาษาเยอรมัน วิธีการแปลประโยค ความเรียงและบทความจากสื่อ การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของโครงสร้างทั้งสองภาษา 

ยมส451  การแปลภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น   3(2-2-5) 
GMC451 Introduction to German-Thai Translation 
ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการแปลภาษาเยอรมัน-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลข้อความและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน  
 

ปรับปรุงรายวิชา 

วิชาภาษาเวียดนาม   
วนส111 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
VNC111 Vietnamese for Communication I   
ศึกษาภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน และเขยีนวัฒนธรรมและหลักไวยากรณ์ที่
ปรากฏในบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

  ยกเลิกรายวิชา 
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วนส112 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
VNC112  Vietnamese for Communication II   
ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเพือ่การสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน และเขยีน
อย่างบูรณาการเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

  ยกเลิกรายวิชา 

วนส213 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
VNC213  Vietnamese for Communication III   
ศึกษาและฝึกการใช้ทักษะการฟัง พูด อา่น เขียนอย่างบูรณาการกับค าศัพท์ไม่นอ้ยกว่า 2,000 ค า 
เน้นบูรณาการสอดแทรกกบัโครงสร้างไวยกรณ์ และเนื้อหาทางวัฒนธรรม 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส214 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
VNC214 Vietnamese for Communication IV   

ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและศัพท์ที่เป็นนามธรรมควบคู่กับทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส315  ภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร 5    3(2-2-5) 
VNC315  Vietnamese for Communication V 
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น การฟัง พูด อา่น เขียนและการใช้ค าศัพท์ ส านวนที่
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรมอย่างบรูณาการ เน้นเรื่องการใช้ค าไวยากรณ์ในการสื่อสารและวลีที่
มักใช้สับสน รวมทั้งศึกษาค าศัพทแ์ละส านวนให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส316  ภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
VNC316  Vietnamese for Communication VI  
ศึกษาและฝึกใชภ้าษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารควบคู่กับวิเคราะห์โครงสร้างประโยคในระดับสูงและ
ซับซ้อน  ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ เน้นการศึกษาเร่ืองการใช้ค า ประโยค และ
ส านวนกับบริบททางสังคม 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส221  การฟัง-การพูดภาษาเวียดนามเพื่อประสิทธิผล 1   3(2-2-5) 
VNC221  Effective Vietnamese Listening-Speaking I   
ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาเวยีดนาม เน้นการใช้รูปประโยค ค าศัพท์และส านวนขั้น
พื้นฐานในการฟังและการสนทนาในชีวติประจ าวัน 

 ยกเลิกรายวิชา 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)           233 
 

หลักสูตรปรบัปรุง 2560 หลักสูตรปรบัปรุง 2565 หมายเหตุ 

วนส322  การฟัง-การพูดภาษาเวียดนามเพื่อประสิทธิผล 2  3(2-2-5) 
VNC322  Effective Vietnamese Listening-Speaking II   
ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นทั้ง
ด้านเน้ือหาและการใช้ภาษา ในรูปแบบของการสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส323 การพูดภาษาเวียดนามในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
VNC323 Vietnamese Public Speaking    
ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาเวียดนามต่อหน้าสาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่ง
ภาษา และหลักจูงใจ  โดยฝกึใช้ส านวนโวหาร น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส261  ภาษาศาสตร์ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น   3(3-0-6) 
VNC261 Introduction to Vietnamese Linguistics   
ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของภาษาเวียดนาม ศึกษาระบบเสียง พยัญชนะ สระ และ 
วรรณยุกต์ ลักษณะและโครงสร้างพยางค์ ท่วงท านอง การเน้นเสียง ระบบตัวอกัษรและการสะกดค า 
รวมทั้งกฎเกณฑ์และปัญหาเกีย่วกบัการสะกดค า 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

วนส217 ปริทัศน์สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม   3(3-0-6) 
VNC217  Review of Vietnamese Society and Culture   
ศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม สังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับดา้นภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะ แนวคิด ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างเวยีดนาม – ไทย 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส362  ไวยากรณ์เวียดนาม     3(3-0-6) 
VNC362  Vietnamese Grammar      
ศึกษาระบบค าและกลุ่มค า หน่วยค า ค า ประเภทของค า ค ามูล ค าประสม ค าซ้ า และค าซ้อน ชนิด
ของค า วลี และประโยค 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส231  การอา่นภาษาเวียดนามเพือ่ประสิทธิผล       3(3-0-6) 
VNC231 Effective Vietnamese Reading     
ศึกษาหลักการอา่นภาษาเวยีดนาม เน้นการอ่านจับใจความส าคัญจากบทอา่นในหัวข้อที่เกีย่วข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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วนส432 การอ่านบทความภาษาเวียดนาม          3(3-0-6) 
VNC432 Reading Vietnamese Articles    
ศึกษาหลักการอา่นบทความและบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารวิชาการภาษา
เวียดนาม เน้นตีความศัพท์ ส านวน และวัจนลีลาของภาษาที่ใช้ในบทความและบทวิเคราะห์ การยอ่
ความ สรุปความ 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส441  การเขยีนภาษาเวยีดนามเพื่อประสิทธิผล   3(2-2-5) 
VNC441  Effective Vietnamese Writing      
ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนภาษาเวยีดนาม เน้นการเขียนเร่ืองราวในหัวขอ้ที่เกีย่วข้องกบั
ชีวิตประจ าวัน การเขียนย่อความ สรุปความ 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

วนส342 การเขียนภาษาเวียดนามเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
VNC342 Vietnamese Creative Writing 
ศึกษาและฝึกวิเคราะห์โครงสร้างและวจันลีลาการเขียน กลวธิีเปรียบเทียบการเขียนในวัจนลีลา การ
ใช้จินตนาการส าหรับบันเทิงคดีและสารัตถคดี การใช้ภาษาภาพพจน์การอุปมาอุปไมยในการเขียน 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส351  การแปลภาษาเวยีดนามเบื้องต้น    3(3-0-6) 
VNC351 Introduction to Vietnamese Translation    
ศึกษาหลักการและวิธกีารแปลแปลข้อความ ขา่ว บทความ ค าโฆษณา อย่างง่ายๆ สั้นๆ ที่เกีย่วข้อง
กับ ภาษา สังคม และวัฒนธรรมเวียดนาม ทั้งจากภาษาเวยีดนามเป็นภาษาอื่นและภาษาอื่นเป็น
ภาษาเวียดนาม 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส382 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเท่ียว    3(2-2-5) 
VNC382 Vietnamese for Tourism      
ศึกษาการใชภ้าษาเพื่อสื่อสารในบริบทของการท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลและการน าเท่ียว ศัพท์ที่
เกี่ยวขอ้งกับข้อมูลการท่องเท่ียวในเวยีดนาม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเท่ียว และบริบทที่
เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง สถานที่พกั และสิ่งอ านวยความสะดวก  

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส281  ภาษาเวยีดนามเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 
VNC281 Vietnamese in Business     

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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ศึกษารูปแบบภาษาเวยีดนามในวงการธรุกิจ เน้นวธิีการเขยีนเอกสารทางธุรกิจ ภาษาในงาน
เลขานุการ การจัดการ การประสานงานทางธุรกิจ การติดต่อทางธุรกิจกบัชาวเวียดนามและแนวทาง
ปฏิบัติในการติดต่อเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับประเทศเวียดนาม 
วนส384 ภาษาเวียดนามเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์      3(2-2-5) 
VNC384 Vietnamese for Advertisement and Public Relations  
ศึกษาหลักการประชาสัมพันธ ์เน้นการน าเสนอข้อมูลและลักษณะของภาษาเวยีดนามที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจและการเขียน ในส่ือสิ่งพิมพ ์ประกาศ จดหมายขา่ว แผ่นพับ และ
สุนทรพจน์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส383  การล่ามภาษาเวยีดนาม     3(2-2-5) 
VNC383  Vietnamese Interpretation     
ศึกษากลวธิีการแปลแบบล่าม ทั้งจากภาษาเวยีดนามเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษา
เวียดนาม มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบัติงานล่าม 

 ยกเลิกรายวิชา 

วนส371  หลักสูตรและการสอนภาษาเวียดนาม   3(3-0-6) 
VNC371 Curriculum and Teaching Vietnamese   
ศึกษาหลักสูตรและวิธกีารสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ ต าราเรียนในแต่ละระดับ 
การวางแผนการสอน การวัดและประเมนิผลการเรียน 

 ยกเลิกรายวิชา 

2.3  วิชาภาษาเขมร   
ขมส111 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 
KMC111 Khmer for Communication I 
ศึกษาและฝึกการเขียนตวัอกัษรเขมร การออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์เบื้องต้น  และไวยากรณ์เขมร
เบื้องต้น  การฟัง พูด อา่น และเขียนค าศัพท์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน   

   ยกเลิกรายวิชา 

ขมส112 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
KMC112 Khmer for Communication II 
ศึกษาและฝึกปฏิบัตกิารใช้ทักษะ ฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาเขมรขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น  การ
เขียนประโยคตามหลักไวยากรณ์ ค าศัพท์และอักขรวิธ ีการอา่นเอกสารที่มีรูปประโยคขั้นพื้นฐาน 
การสนทนาด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันขั้นพื้นฐาน   
 

  ยกเลิกรายวิชา 
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ขมส213 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
KMC213 Khmer for Communication III 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรขั้นพื้นฐานที่ซับซ้อน  การเขียน
ประโยค และอ่านเอกสารที่มีรูปประโยคที่ซับซ้อน การสนทนาด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันขั้น
พื้นฐานที่ซับซ้อน   

   ยกเลิกรายวิชา 

ขมส214 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
KMC214 Khmer for Communication IV 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรท่ีซับซ้อนมากขึ้น การเขียนเร่ืองขนาด
สั้น  และสรุปขอ้มูลที่ได้จากการอ่าน  การสนทนาโต้ตอบด้วยภาษาที่ใช้ในชวีิตประจ าวันที่ซับซ้อน
มากขึ้น    

   ยกเลิกรายวิชา 

ขมส315 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 5    3(2-2-5) 
KMC315 Khmer for Communication V 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรท่ีซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น  ฝึกจับ
ใจความส าคัญจากสื่อ ศึกษาความแตกต่างของการใช้ภาษาในระดับภาษาทางการ และภาษาไม่เป็น
ทางการ ศึกษาการใชภ้าษาในบริบทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

  ยกเลิกรายวิชา 

ขมส316 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 
KMC316 Khmer for Communication VI  
ศึกษาและฝึกปฏิบัตกิารใช้ทักษะ ฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาเขมรในระดับสูง  การใช้ไวยากรณ์ขั้น
สูง  การพูดแสดงความคิดเห็น  การเขียนเรียงความ การอา่นเรื่องขนาดสั้นและการแปล   

  ยกเลิกรายวิชา 

ขมส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักัมพูชา    3(3-0-6) 
KMC217 Introduction to Cambodia 
ศึกษาความรู้พื้นฐานทัว่ไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 
ศาสนา การประกอบอาชพี สถิติ รายไดป้ระชาชาติของกัมพูชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส318 ประวัติศาสตร์และศิลปะเขมร    3(3-0-6) 
KMC318 Khmer History and Arts  
ศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชาจากอดีตถึงปัจจุบัน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของประเทศกัมพูชา โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศกัมพูชา

 ยกเลิกรายวิชา 
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และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง ศึกษาเอกสารภาษาเขมรที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ขมส221 การฟัง-พูดภาษาเขมรเพื่อประสิทธิผล 1    3(2-2-5) 
KMC221 Effective Khmer Listening-Speaking I  
ศึกษาและฝึกการสื่อสารที่เน้นทักษะการฟัง พูดภาษาเขมรท่ีพบในชีวิตประจ าวนั การพูดตาม
สถานการณ์ ระดับการใช้ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส222 การฟัง-พูดภาษาเขมรเพื่อประสิทธิผล 2    3(2-2-5) 
KMC222 Effective Khmer Listening-Speaking II  
ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาเขมร เพิ่มพูนประสิทธิผลการฟังและการพูดภาษาเขมร
ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน การอภิปรายและการน าเสนองาน การใช้กลยุทธ์ที่ใช้ในการ ฟัง และพูดใน
บริบทที่แตกต่างกัน 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส223 การภาษาเขมรพูดในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
KMC223 Khmer Public Speaking 
ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป ์สุนทรียะแห่งภาษา และหลักจูงใจ
โดยฝึกใช้ภาษา น้ าเสียง ทา่ทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส331 การอ่านภาษาเขมรเพื่อประสทิธิผล    3(2-2-5) 
KMC331 Khmer Reading Effective 
ศึกษาและฝึกทกัษะการอา่นภาษาเขมร การอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาเขมรประเภทใน
หัวข้อเกีย่วกับชีวิต ประจ าวัน การตอบค าถามและการสรุปความจากเร่ืองที่อ่าน การใช้พจนานุกรม
ภาษาเขมร 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส341 การเขียนภาษาเขมรเพื่อประสทิธิผล     3(2-2-5) 
KMC341 Effective Khmer Writing  
ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนเรียงความ เน้นการเขียนเชิงบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร โดย
เน้นกระบวนการเขียนตามจุดประสงค์ในการเขียน 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส342 การเขียนภาษาเขมรเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
KMC342 Khmer Creative Writing 

   ยกเลิกรายวิชา 
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ศึกษาและฝึกวิเคราะห์โครงสร้างและวจันลีลาการเขียน กลวธิีเปรียบเทียบการเขียนในวัจนลีลาที่
หลากหลาย ใชจ้ินตนาการส าหรับบันเทงิคดีและสารัตถคดีการใช้ภาษาภาพพจน์การอุปมาอุปไมย
ส าหรับประเภทงานเขียนและมีจุดมุ่งหมายฝึกเขียนนวนิยายขนาดสั้น  เรื่องสั้น  ค าบรรยายภาพบทกวี   
ขมส451 หลักการแปลภาษาเขมร     3(3-0-6) 
KMC451 Principles of Khmer Translation 
ศึกษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตร์เพื่อน ามาประยกุต์ในการแปลภาษา การแปลเบือ้งต้น 
ความแตกต่างของกลวิธีที่ใช้ในการแปล ปัญหาและวธิีแก้ปัญหาในการแปล 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส382 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
KMC382 Khmer for Tourism and Hospitality Management 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาเขมรท่ีจ าเป็นในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว การให้ขอ้มูล
และค าแนะน าเกี่ยวกับแพ็กเกจท่องเท่ียว สถานที่ทอ่งเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร 
เครื่องดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส381 ภาษาเขมรในสื่อมวลชน     3(3-0-6) 
KMC381 Khmer in Mass Media 
ศึกษาภาษาเขมรปัจจุบันที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เพลง  ข่าวสาร
ทางวิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  อินเทอร์เน็ต  และสื่อโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ
สังคม วัฒนธรรม  และเหตกุารณ์ปัจจุบนั            การวิเคราะห์บริบทของภาษาที่ปรากฏในส่ือ 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส383 ภาษาเขมรเพื่อการพาณิชย์         3(2-2-5) 
KMC383 Khmer for Commerce 
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเขมรโต้ตอบทางธุรกิจการค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย การแลกเปลีย่น
ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจการติดต่อทางโทรศัพท์การนัดหมายการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือ
ขายสินค้า การเจรจาต่อรองทางการค้า การอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกจิการค้าการโฆษณาสินค้า 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส384 ภาษาเขมรเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์   3(2-2-5) 
KMC384 Khmer for Advertisement and Public Relations 
ศึกษาหลักการประชาสัมพันธแ์ละลักษณะของภาษาเขมรท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจ
หลักการเขยีนข่าว ในส่ือสิ่งพิมพ ์ประกาศ จดหมายข่าว แผ่นพับ และสุนทรพจน์ เน้นการเสนอ
ข้อมูล การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพเรียนรู้และมารยาทในการเข้าสังคมทางธุรกิจ 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ขมส385 การล่ามภาษาเขมร         3(2-2-5) 
KMC385 Khmer Interpretation 
ศึกษาและฝึกการใช้กลวิธกีารแปลแบบล่าม การฝกึแปลทันทีที่ได้ยินข้อความ ทั้งจากภาษาเขมรเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขมร มารยาทและ
จรรยาบรรณของการปฏิบัติงานล่าม 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส386 ภาษาเขมรเพื่อการบริการสุขภาพ        3(2-2-5) 
KMC386 Khmer for Health Scrvices 
ศึกษาภาษาเขมรเฉพาะทางที่ใช้ในการสือ่สารด้านการบรกิารสุขภาพในสถานพยาบาล การต้อนรับ 
การให้ข้อมูลด้านการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 

 ยกเลิกรายวิชา 

ขมส461 ภาษาศาสตร์ภาษาเขมร     3(3-0-6) 
KMC461 Khmer Linguistics 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค และระบบความหมายทาง
ภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 

 ยกเลิกรายวิชา 

 2.3 วิชาภาษาจีน  
 จนส111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

CHC111 Chinese for Communication I  
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลาง การเขียนสัทอักษรภาษาจีน (ระบบพินอิน) และการเขียนอักษร
จีน ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนต้น เนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟังพูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 

รายวิชาใหม ่

 จนส112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
CHC112 Chinese for Communication II 
ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจนีในระดับต้นตอนกลาง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวนัและ
สถานการณ์เฉพาะ ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 

รายวิชาใหม ่

 จนส213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
CHC213 Chinese for Communication III 
ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนปลาย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
และสถานการณ์เฉพาะ ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 

รายวิชาใหม ่
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 จนส214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  3(2-2-5) 
CHC214 Chinese for Communication IV  
ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้น การใช้ภาษาเขียน เนื้อหาเกีย่วกับ
สถานการณ์เฉพาะ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขยีนอยา่งบูรณาการ 

รายวิชาใหม ่

 จนส217 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
CHC217 Basic Knowledge on Chinese Culture 
ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ และค่านิยมของชาวจีน ตลอดจน
ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของจีน 

รายวิชาใหม ่

 จนส221 การพูดสื่อสารภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
CHC221 Chinese Oral Communication I  
ศึกษาและฝึกการสื่อสารที่เน้นทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนเกี่ยวกบัเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวนั 
การออกเสียง การแยกแยะเสียง และการสนทนาโต้ตอบ 

รายวิชาใหม ่

 จนส231 เทคนิคการอ่านภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CHC231 Introduction to Reading Technique in Chinese 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การอ่านแบบ
ละเอียด การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ 

รายวิชาใหม ่

 จนส161 การออกเสียงภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
CHC161 Effective Chinese Pronunciation 
ศึกษาปัญหาและการแก้ไขการออกเสียงภาษาจีนส าหรับผู้เรียน  โดยใช้หลักการสัทศาสตร์ภาษาจีน 

รายวิชาใหม ่

 จนส315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 3(2-2-5) 
CHC315 Chinese for Communication V 
ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนกลาง การใช้ภาษาเขียน ส านวนสุภาษิตที่
ใช้บ่อย เนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภูมิปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและ
เขียนอย่างบูรณาการ  

รายวิชาใหม ่

 จนส316 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 3(2-2-5) 
CHC316 Chinese for Communication VI 

รายวิชาใหม ่
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ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย การใช้ภาษาเขยีน ส านวนสุภาษิตที่
ใช้บ่อย เนื้อหาเกี่ยวกบั ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภูมิปญัญาจีน ฝึกการฟัง พูด อา่นและ
เขียนอยา่งบูรณาการ 

 จนส322 ภาษาจีนเพื่อการอภปิรายและการน าเสนอ 3(2-2-5)  
CHC322 Chinese for Discussion and Presentation 
ศึกษาและฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายเป็นภาษาจีน ทั้งในฐานะผู้ร่วมและ
ผู้ด าเนินการอภิปราย และการน าเสนองานต่อหน้าสาธารณะ 

รายวิชาใหม ่

 จนส332 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะหแ์ละเชิงวิจารณ์ 3(2-2-5) 
CHC332 Chinese Analytical and Critical Reading 
ศึกษาหลักการอ่านและกระบวนการใช้ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกอ่านวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่าน
ภาษาจีน การตีความเชิงวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่แทรกในบทอ่าน 

รายวิชาใหม ่

 จนส241 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CHC241 Chinese Basic Writing 
ศึกษากระบวนการเขียน และฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเขียนข้อความสั้น 
ค าบรรยายภาพ เรียงความขนาดสั้น และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน  

รายวิชาใหม ่

 จนส342 การเขียนภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
CHC342 Chinese Creative Writing 
ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนโดยใช้กลวิธีการเขียนที่หลากหลาย โดยการใช้ค า ประโยค 
ส านวน ในการการตั้งชื่อเรื่องและการเรียบเรียงเนื้อหาตามประเภทของตัวบทในรูปแบบที่
หลากหลาย น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 

รายวิชาใหม ่

 จนส423 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 
CHC423 Chinese Public Speaking 
ศึกษาและฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่สาธารณะโดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรียะแห่งภาษาและ
หลักจูงใจ ใช้ส านวนโวหาร น้ าเสียง ท่าทางเทคนิคและสื่อประกอบการพูด 

รายวิชาใหม ่

 จนส451 การแปลภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CHC451 IntroductiontoChinese-Thai Translation 

รายวิชาใหม ่
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ศึกษาทฤษฎีและกลวิธกีารแปลภาษาจนี-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลค า วล ีส านวน ประโยค บทสนทนา 
และนิทานจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

 จนส452 การล่ามภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น    3(2-2-5) 
CHC452  Introduction to Chinese-Thai Interpretation 
ศึกษาทฤษฎี  กลวิธีการล่ามภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น ฝึกแปลแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อม โดย
เน้นบริบทการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

รายวิชาใหม ่

 จนส481 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)  
CHC481 Chinese for Business 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการธุรกิจ เรียนรู้ข้อมูลด้านธุรกิจของประเทศจีน การ
อ่านและเขียนเอกสารและข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

รายวิชาใหม ่

 จนส482 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการ   3(2-2-5) 
CHC482 Chinese for Tourism and Hospitality Management 
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาจีนในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับ
แพ็กเกจท่องเท่ียว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว 

รายวิชาใหม ่

 จนส483 ภาษาจีนเพื่อการบริการสุขภาพ 3(2-2-5) 
CHC483 Chinese for Health Services 
ศึกษาภาษาจีนเฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพในสถานพยาบาล การต้อนรับ  
ให้ข้อมูล และการให้บริการเบื้องต้นแกผู่้ป่วย 

รายวิชาใหม ่

3. กลุ่มวิชาแกน 3. กลุ่มวิชาแกน  
อกช303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3   3(2-2-5)  
ECP303 English for Career Preparation III 
ศึกษาและฝึกทกัษะการอา่น การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติ
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่การ 
สื่อสารนานาชาต ิ(Test of English for International Communication หรอื TOEIC) ที่คะแนน 
650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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อกช304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ  4   3(2-2-5)  
ECP304  English for Career Preparation IV 
ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และค าศัพท์ในบริบท
ของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for 
International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

 ยกเลิกรายวิชา 

 มนส221 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมดา้นอาชพี  2(1-2-3) 
HUC221 English for Career Preparation  
ศึกษาและฝึกทกัษะการอา่น การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติ
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสารนานาชาติดว้ยขอ้สอบสากล หรอืข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลยั (TOEIC ที่ คะแนน 700 
คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า / SWU-SET ที่ระดับ B2) 

รายวิชาใหม ่

 มนส222 ศิลปะของการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธภิาพ  3(2-2-5) 
HUC222 The Art of Logical and Effective Communication   
ศึกษากลวธิีการคิดอย่างเป็นล าดับ ขั้นตอน การน าเสนอความคิดเห็นของตน การแสดงความคิด
โต้แย้ง วพิากษ์ และชักจูง โน้มน้าวใจผูอ้ื่นอย่างมีศิลปะ ผ่านการท ากจิกรรมกลุม่และฝึกปฏบิัติ 

รายวิชาใหม ่

 อสม211 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเฉพาะศาสตร์   2(1-2-3) 
EIT211 English for Specific Studies 
ฝึกทักษะด้านการท าความเข้าใจเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษในเนื้อหา ค าศัพทเ์ฉพาะทาง รวมถึง
การเรียนรู้เทคนิคการฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาวิชาการ เกี่ยวกับศาสตร์เฉพาะด้าน 
ที่ผู้เรียนก าลังศึกษาเชื่อมโยงสู่แนวทางการด าเนินชีวิตและการท างานในยุคสมัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

รายวิชาใหม ่

 อสม212 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   2(1-2-3) 
EIT212 English for Information Technology  
ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตและการท างานในโลกปจัจุบันโดยเน้นการปฏบิัติจริง 
 
 

รายวิชาใหม ่
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4. กลุ่มวิชาบูรณาการ 4. กลุ่มวิชาบูรณาการ  
ภสส111 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
LCC111 Language for Cross Cultural Communication 
ศึกษาบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาษาและ
วัฒนธรรมแตกต่างกันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมความรู้และความเข้าใจ
วัฒนธรรมของชนชาติอื่นพัฒนาทักษะการสนทนาและสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับเจ้าของวัฒนธรรมนั้น 

ภสส311 ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
LCC311 Language for Cross Cultural Communication 
ศึกษาบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาษาและ
วัฒนธรรมแตกต่างกันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมความรู้และความเข้าใจ
วัฒนธรรมของชนชาติอื่นพัฒนาทักษะการสนทนาและสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับเจ้าของวัฒนธรรมนั้น 

ปรับปรุงรายวิชา 

ภสส112 วัฒนธรรมร่วมสมัย     3(3-0-6) 
LCC112 Cultural Contemporary  
ศึกษาแนวความคิดวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก การวิเคราะห์วัฒนธรรมและภาษา เง่ือนไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต 
และอัตลักษณ์ของชนชาติตะวันตกและตะวันออก  

  ยกเลิกรายวิชา 

ภสส261  การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา    3(3-0-6) 
LCC261  Comparative Language Analysis 
วิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะและรูปแบบการใช้ภาษา ของภาษาอังกฤษกบัภาษาฝรั่งเศส หรือ
ภาษาเยอรมัน หรอื ภาษาเวียดนาม หรอืภาษาเขมรในบริบทและสถานการณ์ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อความแตกต่างของภาษาทั้ง 2 ภาษา 

ภสส361  การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา    3(3-0-6) 
LCC361  Comparative Language Analysis 
วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบการใช้ภาษา ของภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส หรือ
ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาจีนในบริบทและสถานการณ์ใกล้เคียงกัน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความแตกต่างของภาษาทั้ง 2 ภาษา 

ปรับปรุงรายวิชา 

5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ 5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาษาและวิชาชีพ   
ภสส391 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ   3(0-9-6) 
LCC391 Academic experience Abroad 
ประสบการณ์การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศเจ้าของภาษา
ที่ตนศึกษาในช่วงฤดูร้อน โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา 

ภสส491 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ   6(0-32-0) 
LCC491 Academic Experience Abroad 
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาที่ตนศึกษา  ในช่วงปิดภาค
เรียนหรือภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมงและอยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่น้อย
กว่า 480 ชั่วโมง  โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเรียบ 
เรียงและถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ ประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไข  และน าเสนอผลการ
เรียนรู้ในรูปแบบรายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่าเป็น
ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีนโดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) 
หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

ปรับปรุงรายวิชา 
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ภสส492 ฝึกงานต่างประเทศ     3(0-9-6) 
LCC492 Practicum Abroad 
ฝึกประสบการณ์การท างานในต่างประเทศช่วงฤดูร้อนโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ไปฝึกงาน
มีการท ารายงานที่เชื่อมโยงประสบการณ์การท างานกับรายวิชาที่ศึกษาและน าเสนอประสบการณ์
การฝึกงานในโครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภสส492 ประสบการณ์วิชาชีพ     6(0-32-0) 
LCC492 Professional Practicum 
ฝึกประสบการณ์การท างานในประเทศหรือต่างประเทศ  ในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ 2 ของ
ปีที่ 4  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเองและ
ไม่ผ่านตัวแทนการจัดหางานใดๆ  ผู้เรียนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการ
หรือสถานประกอบการสนใจ  รวมถึงน าเสนอวิธีการแก้ไข  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และน าเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบรายงานและใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย
ในการน าเสนอผลงานปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดย
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)) 

ปรับปรุงรายวิชา 

ภสส493 สหกิจศึกษา      6(0-40-0) 
LCC493 Co-operative Education 
ปฏิบัติงานจริงในองค์กรหรือในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศเป็น
หลัก ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกวา่ 480 ชั่วโมง มีการท ารายงานผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานรว่มกันระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลยั ตลอดจนพฒันาความรู้ทาง
วิชาการและทักษะด้านการสื่อสารที่เกีย่วข้องกับการท างานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

ภสส493 สหกิจศึกษา      6(0-32-0) 
LCC493 Co-operative Education 
ปฏิบัติงานจริงในองค์กรหรือในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศเป็น
หลัก ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกวา่ 480 ชั่วโมง มีการท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษ  
ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหวา่งสถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลยั ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะดา้นการสื่อสารที่
เกี่ยวขอ้งกับการท างานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน  
โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

ปรับปรุงรายวิชา 

 ภสส494 การศึกษาอิสระ     6(0-32-0) 
LCC494 Independent Study 
ศึกษาประเด็นปัญหาทางภาษา วัฒนธรรมและการสื่อสารที่ผู้ศึกษาสนใจเป็นพิเศษ  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  น าเสนอผลการศึกษาเป็นในรูปแบบของการเขียนรายงาน 
และใช้สื่อประกอบที่หลากหลายในการน าเสนอผลงานปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมันหรือภาษาจีน  โดยประเมินผลการเรียนรู้เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

รายวิชาใหม ่
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ภาคผนวก ซ 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
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ภาคผนวก ฌ   

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
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