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ค าน า 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง การจัดท าและด าเนินงานหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวคิดหลักในการจัดท าหลักสูตรเป็นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 สาขาภาษาต่างประเทศ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program 
    in English for International Communication 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts  
    (English for International Communication) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (English for International Communication)  
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี  
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
                ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4  การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ร่วมมือกับ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1             
ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561  
    วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561  
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 171-10/2561  
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  1. พนักงานประจ าหน่วยงานด้านการต่างประเทศ 
  2. พนักงานในอุตสาหกรรมการบริการต่าง ๆ  
  3. นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ 
  4. ล่าม นักแปลเอกสาร 
  5. ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
  6. อาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย 
3 9199 00092 87 9 

อาจารย ์ Ed.D. (Teaching English to 
Speakers of Other Languages), 
2560 
M.Ed. (Teaching English as a 
Foreign Language), 2544 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 

Univeristy of Exeter,  
United Kingdom 
 
University of South 
Australia, Australia 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2 นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห ์
3 9206 00572 66 4 
 

อาจารย ์ Pg. Dip. (Research in Applied 
Linguistics), 2560  
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ), 2547 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2539 

Lancaster University, 
United Kingdom 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

3 นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ 
3 9011 00069 10 7 

อาจารย ์ กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2554 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

4 นางสาวสุภาพร เจริญสุข 
2 8099 00016 38 5 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ), 2556 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2552 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

5 นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร ์
1 8017 00025 53 9 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ), 2554 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2551 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ และการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยด้วยการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลง
เขตเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการเดินทางและการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติมากขึ้น สัดส่วน
ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ จึงเกิดการขยายตัว สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจเหล่านี้ก่อให้ เกิดการความต้องการบุคลากรที่มีทั้ งความรู้ ทักษะการท างานและ
ความสามารถทางเทคโนโลยี เพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะ
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การท างานในอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
ติดต่อสื่อสารในสังคมแห่งการท างานในนานาสาขาวิชาชีพท่ามกลางความแตกต่างทางเชื้อชาติ และ
วิถีการด าเนินชีวิตในสังคมโลก 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กล่าวถึงปัญหาของกลุ่มวัยแรงงานที่มีทักษะและความรู้ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งแรงงานไทยมีทักษะต่ ากว่าความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการทั้งทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และการค านวณ 
ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ จึงเกิดการก าหนดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ที่จะพัฒนาวัยแรงงาน
ให้มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และพัฒนาให้คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ยังก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา มุ่งพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
 ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีความต้องการบุคลากรหรือ
แรงงานที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจริง หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ของประเทศ โดยมุ่งเน้น
พัฒนาหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ และทักษะในการสื่อสารเพ่ือ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานในบริบทนานาชาติได้จริง โดยสนับสนุนให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสารท่ามกลางบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ เป็นหลักสูตร
ที่เน้นผลิตบัณฑิตให้พร้อมเข้าสู่อาชีพการท างาน โดยมีความรู้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการสื่อสาร และ
มีทักษะการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 
   1. ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
   2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
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   3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
   4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น 
   13.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา รายวิชาภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
01-312-003 สนทนาภาษาองักฤษ   01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์   
01-312-015 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
   โดยเปิดสอนให้แก่ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
   13.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรอ่ืนที่จัดการเรียนการสอน
ภายในวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 13.3 การบริหารจัดการ 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีหัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวม 5 คน ซึ่งการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยด าเนินงานด้านวิชาการภายใต้ระเบียบของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ บูรณาการภาษาสู่การ
ท างานในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร น าองค์ความรู้ไปบูรณาการสู่การปฏิบัติงานแต่ละสาขา
วิชาชีพอย่างหลากหลาย สร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม มีสติ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
2. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติงานในแต่

ละวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือก

วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถท างานและมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2566 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับสกอ.
ก าหนด และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือ
สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1) วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและความ
ต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
2) ก ากับให้มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้คง
ตามมาตรฐานตามที่หลักสูตร
ได้รับการรับรอง 

1) รายงานผลการวิเคราะห์ทุก  
5 ปี 
 
 
 
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จ านวน 5 คน  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3) ติดตามประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

3) เอกสารรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาการและเทคโนโลยี  
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

1) ส ารวจคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต 
 
2) ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกชั้นปี/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 
 
3) ส ารวจภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
 
 
4)  ส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อบัณฑิต 

1) รายงานผลการส ารวจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตทุก 5 ปี 
2) รายงานผลการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกชั้นปี/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
3) รายงานผลส ารวจภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิตทุกปี (หลัง
เปิดสอน 4 ปี) โดยผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4) รายงานผลการส ารวจโดย 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

3) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ 
 

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
 
2) ส่งเสริมการศึกษาต่อเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 
3) สนับสนุนให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น 
4) สนับสนุนการท าวิจัยและเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
 
 

1) รายงานผลการเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ หรือให้
ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) อาจารย์มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1 คน  
(ใน 1 รอบการปรับปรุง)  
3) อาจารย์มตี าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นรวมกันไม่น้อย
กว่า 3 คน (ใน 1 รอบการ
ปรับปรุง) 
4) จ านวนอาจารย์ประจ าที่
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 คนต่อปี  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
5) ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการ 
 
6) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพเพ่ือหาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

5) มีโครงการให้บริการทาง
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 
6) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/
คน และ/หรือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง อย่างน้อย 
ปีละ 1 คน 

4) พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

1) สนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

1) บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/ 1 คน 

5) พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 

1) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับ
การสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภ าษ า อั งก ฤ ษ ที่ ได้ รั บ ก า ร
ยอมรับในระดับสากล 
2) สนับสนุนให้นักศึกษามีการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระดับชาติ 
3) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาให้ครบทุก
ประเภทตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1) ผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
 
2) ผลงานการน าเสนองานทาง
วิชาการของนักศึกษา 
 
3) โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บันฑิตที่พึงประสงค์ในด้าน 
ต่าง ๆ 

6) ปรับปรุงอุปกรณ์การศึกษา 
สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
และห้องปฏิบัติการทดสอบทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

1) จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ 

1) รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
วัสดุการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์
ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวน
ชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   2.1.1 การเรียนการสอนในประเทศไทย 
     ภาคการศึกษาที่ 1  กรกฎาคม – ตุลาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 2  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
     ภาคฤดูร้อน  มีนาคม – เมษายน 
  2.1.2 การเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย 
     ภาคการศึกษาที่ 1  ตุลาคม – มกราคม 
     ภาคการศึกษาที่ 2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
     ภาคฤดูร้อน   กรกฎาคม – สิงหาคม 
  ทั้งนี้ อาจมีการเปลีย่นแปลง ใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน  
  2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  - โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษามีความแตกต่างด้านความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
  2.3.2 นักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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 2.4 กลยทุธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1 จัดโครงการเพ่ือทบทวนความรูและปรับพ้ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษ 
  2.4.2 ใชระบบการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือกํากับดูแล ใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือทางทักษะวิชาการและการใชชีวิต รวมทั้งติดตามผลการเรียน และการเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 
  2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัตขิอ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปที่ 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
โดยคาใชจายในการผลติบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 *2565 *2566 
1. รายรับเงินรายได 720,000 1,440,000 2,160,000 2,520,000 2,520,000 
   1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 
แบบเหมาจาย 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,520,000 2,520,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 
รายรับเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
 หมายเหต ุ* นักศึกษาชั้นปที ่1 - 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคการเรียนที ่1 
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ดังน้ี  
  นักศึกษาชั้นปที่ 1 - 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหกบัมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  
   - 12,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา x 90 คน x 2 ภาคการศึกษา เปนเงิน 2,160,000 บาท  
  นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที ่1 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหกบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
   - 12,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา x 30 คน x 1 ภาคการศกึษา เปนเงิน 360,000 บาท 
   และนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับ Universiti Sains 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย   
   - 31,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา x 30 คน x 1 ภาคการศกึษา เปนเงิน 930,000 บาท 
  คาใชจายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 115,000 บาท 
  ทั้งนี้คาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับอัตราการแลกเปลี่ยน  
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   2.6.2 ประมาณการรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร (ค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราว)  672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 

2. งบด าเนินงาน (ตอบแทน/ ใช้สอย/ วัสดุ)   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

3. งบลงทนุ (ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิาร)  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
4. งบอุดหนุน (โครงการวิจยั/บริการวิชาการ/
ทุนการศึกษา)  

60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 

5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม 832,000 862,000 892,000 922,000 952,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 27,733 14,367 9,911 7,683 7,933 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2551 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  2 หน่วยกิต 
   1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)  6 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  33 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  44 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 
            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
                  1.1  กลุ่มวิชาภาษา                                                              12  หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 

 

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(3-0-6) 

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(3-0-6) 

01-011-004 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(3-0-6) 

01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(3-0-6) 

 และให้เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.1.2 รายวิชาภาษาต่างประเทศ 
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Use  
3(3-0-6) 
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01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills 

3(3-0-6) 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in English 

3(3-0-6) 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
English for Science 

3(3-0-6) 

01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
French for Communication 

3(3-0-6) 

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
German for Communication 

3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต    
          ให้ศกึษา 3 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 

01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

 3(3-0-6) 

และเลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร์ 

  

01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม   
Morals and Ethics 

 3(3-0-6) 

01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

   3(3-0-6) 
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01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

01-021-004   ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-021-005   สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

   3(3-0-6) 

01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

01-021-008   ศิลปะการเล่นเงา 
Art of Shadow Play 

3(3-0-6) 

01-021-009   มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

01-021-010   วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร์  
01-022-002 สังคมกับการปกครอง 

Society and Government 
3(3-0-6) 

01-022-003 สังคม ประเพณีและอารยธรรม 
Society Culture and Civilization 

3(3-0-6) 

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 

01-022-005 สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 
Peace and Human Security 

3(3-0-6) 

01-022-006 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 
Law and Legal Systems 

3(3-0-6) 

01-022-008 อาเชียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

01-022-010 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 
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01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

05-022-014        การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   จ านวนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
     ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
         1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

02-031-001 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

         3(3-0-6) 

02-031-002 มนุษย์กับชีวมณฑล 
Man and Biosphere 

         3(3-0-6) 
 

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

         3(3-0-6) 

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Man and Environment 

         3(3-0-6) 

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources 
Management 

         3(3-0-6) 

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Sustainability 

         3(3-0-6) 

02-031-007 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

         3(3-0-6) 

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 
Waste and Pollution 

         3(3-0-6) 

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Resources 

         3(3-0-6) 

                          1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

Information Technology for Study Skills 
       3(2-2-5) 

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Computer Technology 

       3(2-2-5) 
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   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   

02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Use 

       3(3-0-6) 

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 

       3(3-0-6) 

02-040-003 คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์ 
Mathematics for Arts 

       3(3-0-6) 

02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

        3(3-0-6) 

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science 

       3(3-0-6) 

02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics for Everyday Use 

       3(3-0-6) 

   1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ           จ านวนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต  
     ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 
Health and Well-Being 

       2(1-2-3) 

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 
Thai Performing Art 

       2(1-2-3) 

01-050-003 การรักษาสุขภาพ 
Health Care 

       2(1-2-3) 

01-050-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

       2(1-2-3) 

01-050-005 กีฬาลีลาศ 
Dance Sport 

       2(1-2-3) 

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

       2(1-2-3) 

01-050-007 พลศึกษา 
Physical Education 

       1(0-2-1) 

01-050-008 ฟุตบอล 
Football 

       1(0-2-1) 

01-050-009 บาสเกตบอล 
Basketball 

       1(0-2-1) 

01-050-010 ตะกร้อ 
Takraw 

       1(0-2-1) 
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01-050-011 ฟุตซอล 
Futsal 

       1(0-2-1) 

01-050-012 แบดมินตัน 
Badminton 

       1(0-2-1) 

01-050-013 ว่ายน้ า 
Swimming 

       1(0-2-1) 

01-050-014 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

       1(0-2-1) 

01-050-015 เทนนิส 
Tennis 

      1(0-2-1) 

01-050-016 กอล์ฟ 
Golf 

       1(0-2-1) 

 

  1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)                                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยต้องเป็นรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 ทั้งนี้ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษาได้อีกไม่เกิน 1 หน่วยกิต   
                                       

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                            จ านวน 33 หน่วยกิต 
    ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
    08-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
     English Pronunciation  
    08-311-102 การฟัง-การพูด 1 3(2-2-5) 
     Listening-Speaking I  
    08-311-103 การฟัง-การพูด 2 3(2-2-5) 
     Listening-Speaking II  
    08-312-201 การอ่าน 1 3(2-2-5) 
     Reading I  
    08-312-202 การอ่าน 2 3(2-2-5) 
     Reading II  
    08-313-201 การเขียน 1 3(2-2-5) 
     Writing I   
    08-313-202 การเขียน 2 3(2-2-5) 
     Writing II  
    08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
     Communicative English Grammar I  
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    08-314-102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
     Communicative English Grammar II  
    08-314-203 การแปล 1 3(2-2-5) 
     Translation I  
    08-314-204 การแปล 2 3(2-2-5) 
     Translation II  
       
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                  จ านวน 44 หน่วยกิต 
    ให้ศึกษา 38 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
    08-311-304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าสังคม 3(2-2-5) 
     English for Socializing   
    08-311-405 การพูดในที่ประชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
     Effective Public Speaking   
    08-312-303 การอ่านสื่อสภาพจริง 3(2-2-5) 
     Reading Authentic Materials   
    08-312-304 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5) 
     Thai Society and Culture  
    08-313-303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
     Creative Writing  
    08-313-404 การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
     Critical Reading and Writing  
    08-314-305 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
     Introduction to Linguistics  
    08-314-406 ภาษาอังกฤษศึกษาเบื้องต้น 4(4-0-8) 
     Introduction to English Language Studies  
    08-315-301 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
     Intercultural Communication  
    08-315-302 ภาษาอังกฤษส าหรับการรู้เท่าทันสื่อและ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

     English for Media and Information 
Literacy 

 

    08-315-303 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 

     English for Standardized Tests 
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    08-316-201 การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 

2(0-30-0) 

     Practicum in English for International 
Communication 

 

    08-316-302 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 2(1-2-3) 
     Introduction to Research Methodology   
    08-316-304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา 
1(1-0-2) 

     Preparation for Professional Internship 
and Co-operative Education 

 

    และให้เลือกศึกษาอีก 6 หน่วยกิต จากแผนการเรียนที่ 1 หรือ 2   
    แผนการเรียนที่ 1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
    08-316-303 การศึกษาอิสระ 3(0-9-0) 
     Independent Study  
    08-316-405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-40-0) 
     Professional Internship   
    แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศึกษา   
    08-316-406 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
     Co-operative Education  
       
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                       จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    08-317-201 การฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
     English Language Training  
    08-317-202 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรส านักงาน 3(2-2-5) 
     English for Office Personnel  
    08-317-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดงาน 3(2-2-5) 
     English for Event Organization  
    08-317-304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
     English for Business Communication   
    08-317-305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
     English for International Trade  
    08-317-306 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
     English for Airline Business  
    08-317-307 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
     English for Hotel Business  
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    08-317-308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
     English for Tourism  
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                   นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด

สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti of Sains 
Malaysia หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (2)  3(T-P-E) 
01-022-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม  3(3-0-6) 
08-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
08-311-102 การฟัง-การพูด 1 3(2-2-5) 
08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (1) 1-2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (3)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (4) 3(T-P-E) 
08-311-103 การฟัง-การพูด 2 3(2-2-5) 
08-314-102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 รวม 19-20 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (2) 0-1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1)  2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป 1)  3(T-P-E) 
08-312-201 การอ่าน 1 3(2-2-5) 
08-313-201 การเขียน 1 3(2-2-5) 
08-314-203 การแปล 1 3(2-2-5) 
 รวม 17-18 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป 2) 3(T-P-E) 
08-312-202 การอ่าน 2 3(2-2-5) 
08-313-202 การเขียน 2 3(2-2-5) 
08-314-204 การแปล 2 3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
ภาคฤดูร้อน 

08-316-201 การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 

2(0-30-0) 

 รวม 2 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1 

08-311-304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าสังคม 3(2-2-5) 
08-312-303 การอ่านสื่อสภาพจริง 3(2-2-5) 
08-313-303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
08-314-305 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
08-316-302 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 2(1-2-3) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
 รวม 20 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเรียนที่ 1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

08-312-304 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5) 
08-315-301 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
08-315-302 ภาษาอังกฤษส าหรับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
08-315-303 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอบวัดระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 
2(1-2-3) 

08-316-303 การศึกษาอิสระ  3(0-9-0) 
08-316-304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และสหกิจศึกษา 
1(1-0-2) 

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศึกษา) 

08-312-304 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5) 
08-315-301 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
08-315-302 ภาษาอังกฤษส าหรับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
08-315-303 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอบวัดระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 
2(1-2-3) 

08-316-304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา 

1(1-0-2) 

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
 รวม 15 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเรียนที่ 1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

08-316-405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-40-0) 
 รวม 3 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศึกษา) 

08-316-406 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 (ศึกษารายวิชาที่ Universiti Sains Malaysia) 

08-311-405 การพูดในที่ประชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
08-313-404 การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
08-314-406 ภาษาอังกฤษศึกษาเบื้องต้น 4(4-0-8) 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (3) 2(T-P-E) 
 รวม 14 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 UU-VWX-YZZ 
    UU หมายถึง คณะ 
      01 คือ คณะศิลปศาสตร์ 
      02 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      05 คือ คณะบริหารธุรกิจ 
      08 คือ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
      

ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    V   หมายถึง สาขา 
      0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป 
      3 คือ สาขาภาษาต่างประเทศ 
  WX  หมายถึง   กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
  10  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
   11 คือ รายวิชาภาษาไทย 
   12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
   13 คือ รายวิชาภาษาจีน 
   14 คือ รายวิชาภาษามลายู 
   15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
   16 คือ รายวิชาภาษาเกาหลี 
   17 คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
   18 คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน                            
  20 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   21  คือ รายวิชามนุษยศาสตร์ 
  22  คือ รายวิชาสังคมศาสตร์ 
 30 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  31  คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
  32  คือ รายวิชาเทคโนโลยี 
  40  หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  50  หมายถึง กลุม่วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
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ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
     V  หมายถึง สาขา 
      3 คือ สาขาภาษาต่างประเทศ 
     WX หมายถึง สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
      11 คือ วิชาย่อยการฟังและการพูด 
      12 คือ วิชาย่อยการอ่าน 
      13  คือ วิชาย่อยการเขียน 
      14 คือ วิชาย่อยหลักภาษาและไวยากรณ์ 
      15 คือ วิชาย่อยบูรณาการทักษะทางภาษา 
      16 คือ วิชาย่อยการฝึกประสบการณ์ 
      17 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาชีพเลือก 
     Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
      0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในชั้นปีใดก็ได้ 
      1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1  
      2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2  
      3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3  
      4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4  
     ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
 

ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
  C (T-P-E) 
     C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
     P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
     E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Thai for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน  การอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ  การสื่อ
ความคิดด้วยการพูดและการเขียน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการ
น าเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main 
idea; speaking and writing to express ideas; applications of multimedia 
technology in presentation  

 

 
01-011-002  ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai Reading Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของวรรณกรรมไทย  การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษา
อุปมาอุปมัย กลยุทธ์ในการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และประเมินค่า
วรรณกรรมไทย  การฝึกทักษะในการอ่านต ารา นิยาย บันเทิงคดี และสารคดี     
ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงกับการอ่านไม่ออกเสียง  เทคนิคในการอ่าน
แบบเร็ว  การใช้ห้องสมุดและสื่อต่าง ๆเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, 
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and 
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media 
resources for individual study 
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01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
Thai Writing Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ส านวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ข้อความ และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี 
บทละคร และร้อยแก้ว  หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  เทคนิคใน
การร่าง การแก้ไข และการเรียบเรียง  การฝึกให้เกิดแนวคิดและรูปแบบส านวน
โวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and editing 
techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles; practical 
skills development in writing 
 

01-011-004  ศิลปะการพูด       3(3-0-6) 
Art of Speaking 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและรูปแบบของการพูด  การพูดแบบไม่ต้องเตรียม การพูดแบบกลอนสด     
การพูดตามต้นร่าง และการพูดจากความจ า  การกล่าวค าอวยพร  การตอบรับและ
การปฏิเสธ  การสัมภาษณ์  การเจรจาต่อรอง  การประมวลและเสนอแนวคิด           
การพูดน าเสนอ  กลยุทธ์ในการแสดงปาฐกถา  ทักษะในการใช้กริยาท่าทางและ
น้ าเสียง  กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, 
and memorized speaking; greetings; accepting and refusing 
complements; job interview; negotiation; organization and presentation 
of ideas; presenting presentation; public speaking strategies; skills in 
using gestures and tone; manners matter in speech 
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01-011-005  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พื้นฐานและทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง  ทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมินเนื้อหาสาระ
ในการอ่านเชิงวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  งานที่มอบหมายใน
การอ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information 
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, 
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; practicing 
writing in various forms; class discussion, reading and writing 
assignments  

 
01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 

English for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  ไวยากรณ์ท่ีไม่ซับซ้อน  
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use  
 

01-312-002  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
English Communication Skills 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ  ค าศัพท์และไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
สื่อสาร  การอ่านเรื่องสั้น  การเขียนเพื่อสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; writing 
to communicate 

 



มคอ.2 

30 
 

01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
English Conversation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การทกัทาย  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การกล่าวลา  การขอโทษ  การขอบคุณ    
การกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย    
การพูดโทรศัพท์  การซื้อขายและต่อรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอก
ทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; apologizing; 
thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; giving 
opinions; making an appointment; telephoning; purchasing and 
bargaining; ordering food; asking and giving directions 

 
01-312-004  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

Reading Skills in English 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน  การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจากบริบท ค าเติม   
ค าอ้างอิง  การคาดการณ์และการท านายข้อความล่วงหน้า  ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น  การอ่านแบบเร็ว  การล าดับเหตุการณ์  การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting details; 
using English-English dictionary; guessing the meaning using contextual 
clues, affixes and references; previewing and predicting; facts and 
opinions; speed reading; sequencing; inference 
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01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Writing Skills in English 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน
ประโยค  การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า  ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การบันทึกประจ าวัน  การจดข้อความโดยย่อ   
การเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form filling, 
personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a summary 
from reading articles 

  
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 

English for Work 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การอ่านประกาศรับสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน    
การสัมภาษณ์งาน  โครงสร้างองค์กร  ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในส านักงาน  การน าเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job 
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working 
and communicating in offices; presentation 
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01-312-007  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
English for Science  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของภาษาและวจนิพนธ์ที่ใช้ในบทความและต าราทางวิทยาศาสตร์  ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางและวากยสัมพันธ์  ภาษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
ค าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในเอกสารต าราทางวิทยาศาสตร์  ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจกที่
ใช้ในภาษาวิทยาศาสตร์  การฝึกท าหมายเหตุประกอบภาพ  การฝึกอ่านและ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร์ 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic 
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive 
structures in scientific language; practicing writing annotation of 
diagrams; practicing reading scientific articles and group discussion 
   

01-313-009  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียง
ภาษาจีน  โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง  การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์       
ค า ถ้อยค า และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and grammar; 
common Mandarin words, phrases and expressions for everyday use 
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01-314-010  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Malay for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  ค าท่ีใช้ทั่วไปและการอ่านออกเสียง  
ค า ถ้อยค า โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการ
สนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; basic 
skills in listening and speaking for everyday conversation with 
appropriate expressions 

 
01-315-011  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Japanese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ค า ถ้อยค า
และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค า
และส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday conversation 
with appropriate expressions 

 
01-316-012  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Korean for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อักษรฮันกึล  การออกเสียงภาษาเกาหลี  พยัญชนะและสระ  การวางต าแหน่งของค า
และโครงสร้างประโยค  การใช้ถ้อยค าในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและ
การสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word 
order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions 
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01-317-013  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
French for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง การฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียน
ข้อความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 

 
01-318-014  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

German for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาเยอรมัน  ค าและถ้อยค าธรรมดาท่ัวไป  หลักไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง  การฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียน
ข้อความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
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01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
Morals and Ethics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของชีวิต  ความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกต่าง
ระหว่างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม  
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วยคุณธรรม 
ทฤษฎีและประเด็นปัญหาทางจริยธรรมร่วมสมัย  ความเชื่อมโยงระหว่างศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและการประยุกต์ใช้เน้น
ความเข้าใจและการปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal 
and criteria for ethical decision making and moral judgement; ethical 
theories and contemporary issues; the connection of religions, morals 
and ethics; ethical and moral criteria and application for understanding 
and proper practice for peaceful co-existence 

 
01-021-002  มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

Human Relations and Personality Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์         
การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  มารยาท
ทางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 
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01-021-003  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
General Psychology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยา
เพ่ือการพัฒนามนุษย์  การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์           
การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; psychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of life 

 
01-021-004  ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 

Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ร่างกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารส าหรับปัจเจกชน  ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข    
สิ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เก่ียวกับสภาวะจิต คุณธรรม ความเชื่อ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ในทาง
ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์  สถานะทางสังคมและการ
แสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, 
culture, community, and technology; human experiences in art, music, 
literature, philosophy, and history; the status in society and the need 
for happiness 
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01-021-005  สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
Beauty Matters 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม
ของมนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่น
พ้ืนบ้าน   สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทย
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 

 
01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 

Aesthetics in Art  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณค่าทางสุนทรียภาพเกี่ยวกับ
ความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม            
ความตลกขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทางคุณธรรมและคุณค่า
ทางปัญญาของงานศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, 
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic judgment; culture and art interaction 
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01-021-007  ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
Music for Life  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและรูปแบบ
ของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพ่ือความบันเทิง  ทักษะในการอ่านภาษา
ดนตรี  การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรี
เป็นกลุ่มวง  การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music 
reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a variety forms of music 

 
01-021-008  ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 

Art of Shadow Play 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา  ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ  การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจากตุรกี  
รูปแบบการเล่นเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  องค์ประกอบของการ
เล่นหนังในภาคใต้ของไทย นายหนัง ลูกคู่และมโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอน  
รูปแบบการเล่นหนังในสังคมปัจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; characteristics 
of shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its 
Turkish descendants; forms of shadow play in China and the Southeast 
Asian countries; elements of Nang, the shadow play in the South of 
Thailand: the principal, the gamut of tones, puppet figures, and the 
repertoire scripts; pattern of Nang performance in contemporary 
society 
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01-021-009  มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6)
 Human Relations for Living 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
การสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการท างาน  เทคนิคของการ
สร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์และ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and work; 
skill-building techniques in human relations; influential factors and 
related problems 

 
01-021-010  วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 

Life Style Enhancement 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย        
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for sustainable 
development 
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01-022-001  พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  หลักความเสมอภาคและพ่ึงพาตนเอง  จิตสาธารณะและจิตส านึกทางศีลธรรม
ของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 

 
01-022-002  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

Society and Government 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื้อหนุนและ
ปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms 
of government; democratic government; political concepts, theories, 
and ideology; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 
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01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
Society Culture and Civilization 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม  การสืบเสาะค้นหาข้อมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง กฎหมาย เศรฐษกิจและ
ศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก  ประเพณีท่ีเกิดขึ้น
บนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเชื่อของบุคคลในสังคม  ประเพณีเชิงวัตถุ
และประเพณีเชิงอวัตถุ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับอารยธรรม  องค์ประกอบ
ในการยกระดับอารยธรรม เช่น ระดับทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ระดับ
มาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกริยามารยาทของบุคคลใน
สังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, and 
religious factors that affect societies locally and globally; culture as the 
human thought, concept and belief; material and immaterial culture; 
the relation between culture and civilization; factors leading to the rise 
of civilization: level of political and social organization of society, level 
of ethical and moral standards, integrity, and manners of individuals in 
society  

 
01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ผลดี ผลเสยีของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 
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01-022-005  สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
Peace and Human Security 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส าคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  ปัญหา
สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การวิจัยด้าน
สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of 
peace and human security in Southeast Asia; sustainable development 
of peace and human security in Southeast Asia; research on peace and 
human security 

 
01-022-006  ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

Thai Studies 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์   หัตถกรรม  นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

 
01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย   3(3-0-6) 

Law and Legal Systems 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษต่าง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional 
law and administrative law; criminal code, civil and commercial code; 
consumer protection law; real estate law; special law 
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01-022-008  อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
ASEAN Studies 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน  ความหลากหลาย
ทางการเมืองและวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณีท่ีโดดเด่น  ลักษณะพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  ความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล  การพัฒนาและความร่วมมือ
ของอาเซียนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า  ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน  บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืน  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, 
natural resources, and environment; conflicts and cooperation of 
ASEAN countries; modernization and globalization; agricultural, 
industrialized and merchandized cooperation and development; ASEAN 
economic system; ASEAN Community development; roles of ASEAN on 
other regions 

 
01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี   การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 
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01-022-010  ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
Community Studies  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะห์ชุมชน  
การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community 
studies; tools used for community studies; process of community 
studies involving the physical environment, history, economy, society, 
politics, culture, and public health; community analysis; community 
planning; creating the community development project 

 
01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 

Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเชื่อ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทย
พุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของชาวใต้
ในยุคปัจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in contemporary 
contexts; field studies and working activities 
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01-022-012  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกจิครัวเรือน  การเป็นผู้ประกอบการ  การเงิน
และการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; entrepreneur; finance and banking; price mechanism and 
applications in everyday situations 

 
05-022-013   การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

Entrepreneurship 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความท้าทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเป็นผู้ประกอบการ  สภาพสังคมและ
มนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
เทคนิคการตลาด  การโฆษณาและการขาย  ระบบและหลักการบัญชี  ระบบการเงิน
ส าหรับธุรกิจ  และการเขียนแผนธุรกิจ   
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social 
and human factors necessary to opening and operating a business; 
management and leadership; marketing techniques; advertising and 
sales; accounting principles and systems; business finance; writing a 
business plans 
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05-022-014  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                                                 3(3-0-6) 
Personal Financial Planning 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน          
การบริหารรายได้  รายจ่ายและภาระหนี้สิน  การออมและทางเลือกการลงทุน       
การวางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพ่ือการเกษียณ         
การเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; financial 
planning for retirement; preparation before investing 

 
02-031-001   ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

Great Moments in Science 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
การค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่น รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ เอกซเรย์ ทฤษฎีความอลวน 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและอะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุค
ของไฟฟ้า เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณู การ
ก่อตั้งองค์กรอนามัยโลก ไฟฟ้าพลศาสตร์เชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ อนุภาคมูล
ฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of 
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the 
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic 
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, 
solar neutrinos captured 
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02-031-002  มนุษย์กับชีวมณฑล  3(3-0-6) 
Man and Biosphere 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเภท
ของระบบนิเวศ  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชีวมณฑล  ธรรมชาติของระบบนิเวศ      
แหล่งพลังงานธรรมชาติ  วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี  ประชากรโลกและกลุ่มที่อยู่อาศัย 
ตัวประกอบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติและมนุษย์ 
การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเพ่ือมนุษย์ 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural 
energy resources; biogeochemical cycles; global population and 
communities; natural and human factors effecting biotic changes; 
creating and maintaining a healthy environment for human beings 

 
02-031-003  มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 

Man and Chemical Products  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด  สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร ยาและสารเสพติด  
เครื่องส าอาง  สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents 
and human life; cleaning products; contaminated food and food 
additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products; 
radioactive agents and petrochemical products; impacts of chemical 
agents on human beings 
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02-031-004  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
Man and Environment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งท าลายดิน  บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ  น้ าและมลพิษทางน้ า  สารปราบศัตรูพืช  สารปนเปื้อน
อาหาร   การวิเคราะห์ระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  ทัศนศึกษาเชิง
นิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; eco field trip required 

 
02-031-005  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

Environment and Resources Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  มลพิษสิ่งแวดล้อม   
การป้องกันและแก้ไขมลพิษ  มลพิษกับปัญหาสุขภาพ  กฎข้อบังคับเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; preventing 
and solving pollution problems; pollution and health problems; law 
and regulations related to environmental impacts; integrated 
environmental management and sustainable development 
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02-031-006  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการความยั่งยืน  มลพษิสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน         
การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบความยั่งยืน  พลังงาน
หมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน  อัตราการใช้พลังงานของชาติและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management 
of natural resources; decision making and ethical issues related to 
sustainable design; renewable energy and sustainable energy resources; 
national energy consumption and renewable energy development 

 
02-031-007  ยาและสารเสพติด       3(3-0-6) 

Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของสาร
เสพติดและยาที่น ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและ 
สารเสพติด  วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญานแสดงของการติด
ยาและสารเสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับ
สารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส านึก  การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; case and risk factors 
of drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction: the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug 
abuse and addiction; addiction treatments by medication, 
detoxification, behavioral and cognition therapy; living a drug-free life 
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02-031-008  ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
Waste and Pollution 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แหล่งก าเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ย่อยสลายได้และย่อยสลาย
ไม่ได้ทางชีวภาพ  ของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  การลดละเว้น การใช้
ซ้ า และการแปรรูปของเสีย  แหล่งของมลภาวะและสารมลภาวะ  แหล่งแพร่
มลภาวะในเชิงฟิสิกส์ เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียง 
สารมลภาวะที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  สารมลภาวะที่ย่อยสลายได้และย่อย
สลายไม่ได้ทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์  ผลกระทบของของเสีย
และมลภาวะต่อสุขภาพ  สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เป็นดัชนีบ่งชี้ความเป็นอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on 
health; waste free society as an index of civilization 

 
02-031-009  แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 

Alternative Energy Resources 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล น้ าขึ้นน้ าลง 
ไฟฟ้าจากพลังน้ า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน  เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน  ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก                 
การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of energy 
conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
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01-032-001  สารสนเทศเพื่อการศึกษา      3(3-0-6) 
Information Technology for Study Skills 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  วิธีแสวงหา
สารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียงและน าเสนอ
สารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  จริยธรรมและระบบ
ป้องกันข้อมูลสารสนเทศ  การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database 
management; ethics and information protection; hands-on practice and 
information system applications 

 
02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Computer Technology  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์             
การประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์การ  เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ             
การออกแบบฐานข้อมูล อีเมล การใช้เบราวเซอร์และโปรแกรมค้นหา  เครือข่าย
สังคม คลาวด์คอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร  การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; 
information applications for organization; programming techniques, 
systems development, database design, e-mail, uses of browsers and 
search engines; social network, Cloud computing, web design, and web 
programming; using computer networks for communication; hands-on 
practice in computer applications 
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02-040-001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการน าไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน 
ร้อยละ  การชั่งตวงวัด  การแปรผัน  พ้ืนที่และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห์  สมการ
เชิงเส้นและกราฟ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; variation; 
area and volume; analytic geometry; linear equations and graphs; 
trigonometric ratios; mathetacal skills and process and applications for 
everyday use 

 
02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร์ การรู้จ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถท่ีจะ
หารลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา 
เลขฟีบอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ้นสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพจินตนาการ
มิติที่สี่ เน้นการอภิปรายในชั้นเรียนและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing 
on class discussion and student presentation 
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02-040-003  คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์ 3(3-0-6) 
Mathematics for Arts 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน  พ้ืนฐานเบื้องต้นของพีชคณิต  อสมการและสมการเชิงเส้น  การชั่ง 
ตวง วัด  สัดส่วนและร้อยละ  ก าไรขาดทุน  การแปรผัน  ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurments; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 

 
02-040-004  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

Mathematics for Business 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการและสมการเชิงเส้น ก าไรขาดทุน 
ดอกเบี้ย  ภาษี  ค่าเสื่อมราคา  การประกัน  ค่าบ าเหน็จค่านายหน้า  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 
 

02-040-005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
Mathematics for Science 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน สมการพหุนาม  ระบบสมการเชิงเส้น  อสมการและกราฟ  ฟังก์ชันเลข
ชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย  ตรีโกณมิติ             
เมทริกซ์และการประยุกต์  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic function; 
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their 
application; mathematical skill and process and their application 

 
 
 



มคอ.2 

54 
 

02-040-006  สถิติในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
Statistics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย  
การประยุกต์สถิติในการใช้งานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and 
probability distribution of random variables; binomial and normal 
distributions; parameter estimation; hypothesis testing; correlation and 
regression analysis; statistical applications for everyday use 
 

01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
Health and Well-Being 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  
องค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพทางกาย  ความจ าเป็นในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณ์และจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพเช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม สภาพ
ทางทรัพย์สินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  สุขภาพในแง่
กายภาพและจิตภาวะ  ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์  
พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
mental health; domains of wellbeing: career, social, financial, physical, 
and community wellbeing; subjective and psychological aspects of 
wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and 
wellbeing consideration; human behavior related to health and well-
being 
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01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
Thai Performing Art 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของศิลปะการฟ้อนร าและละครร าของไทย  ลักษณะรูปแบบของการขับร้อง
และฟ้อนร าในภูมิภาคต่างๆ ของไทย  องค์ประกอบตัวละคร และการแต่งกาย
ส าหรับการเต้นร าและฟ้อนร าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครร า โขน ลิเก และล าตัด  
รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก  การขับร้องและฟ้อนร ามโนราห์  การฝึก
ทักษะในการขับร้องและฟ้อนร าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีถนัดเช่นเพลงบอกและ
มโนราห์ 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns and 
characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms 
characters and costumes for Thai dancing in central region such as 
dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and 
techniques of impromptu duet and Manora dancing in southern region; 
practical skills in performing particular kind of singing and dancing such 
as impromptu duet and Manora 

 
01-050-003  การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 

Health Care 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ที่มผีลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับชีวิต  หลักการ
และวิธีการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อนหย่อนใจ  หลักการ
และวิธีการฝึกสมาธิ  การบ าบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมน้ าหนัก 
บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, sociological, 
and environmental factors on health and wellness; interrelationship 
between health and life; principles and methods of physical fitness, 
sport, games, and recreation; theories and practices of meditation; 
natural therapy; macrobiotics and their effect on health; health 
problems involving with food and nutrition, drugs, weight control, 
smoking and other addictions 
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01-050-004  ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 
Recreation Leadership  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับการก าหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ                
การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational 
field; roles of leadership in interpersonal and organizational 
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor 
activities and trips preparation; recreational management related to 
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities; safety and 
risk management 

 
01-050-005  กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

Dance Sport 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน  ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ          
องคประกอบของการลีลาศเก่ียวกับการกาวเทา การทรงตัว การวางทา การเหนี่ยวรั้ง 
และการกะเวลา  การวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา  จังหวะและลีลา  ดุลยภาพ
ระหวางการการท างานของกลามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, postur, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes   
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01-050-006  จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
Leisure Cycling 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการเน้นจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย 
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับการ
เบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับขี่ลู่เดี่ยว  การขับขี่
อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและ
การบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike 
mechanisms and bike maintenance 

 
01-050-007  พลศึกษา 1(0-2-1) 

Physical Education 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  การท างานเป็นทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการด าเนินการ
แข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging selected sport competition 
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01-050-008  ฟุตบอล 1(0-2-1) 
Football 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พืน้ฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football 
competition 

 
01-050-009  บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

Basketball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball 
competition 

 
01-050-010  ตะกร้อ 1(0-2-1) 

Takraw 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 
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01-050-011  ฟุตซอล 1(0-2-1) 
Futsal 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

 
01-050-012  แบดมินตัน 1(0-2-1) 

Badminton 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 

 
01-050-013  ว่ายน้ า 1(0-2-1) 

Swimming 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางน้ า  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming 
competition 
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01-050-014  วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
Volleyball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball 
competition 

 
01-050-015  เทนนิส 1(0-2-1) 

Tennis 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 

 
01-050-016  กอล์ฟ 1(0-2-1) 

Golf 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการเล่น
กอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้อุปกรณ์  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวางต าแหน่ง
ล าตัว  การพัตกอล์ฟ  การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและกรณีพิเศษ  
กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit 
from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, stance, 
and alignment; stroke production for putting, short and long game; 
hitting special shots; rules and etiquettes of golf 
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08-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
English Pronunciation 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายของภาษาอังกฤษ  สัทสัญลักษณ์ของหน่วย

เสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระในภาษาอังกฤษ  การออกเสียงคู่พยัญชนะ 
พยัญชนะท้ายและกลุ่มพยัญชนะ  การออกเสียงสระที่แตกต่างกัน เสียงสระคู่และ
เสียงสระในพยางค์ท่ีไม่เน้นเสียงหนัก  พยางค์และการเน้นเสียงหนักในค า                
เสียงเชื่อมค า  การเน้นเสียงในประโยค ท่วงท านองและการแบ่งช่วงข้อความ          
ค าพ้องเสียงและประโยคภาษาอังกฤษที่มีค าที่มีสัมผัสอักษรหรือสัมผัสจังหวะออก
เสียงคล้ายกัน   

 Introduction to varieties of English; phonetic symbols of English 
consonant and vowel sounds; pronouncing consonant pairs, final 
consonants and consonant clusters; pronouncing vowel contrasts, 
vowel pairs and unstressed vowels; syllables and word stress; linking 
sounds; sentence stress, intonation and chunking; homophones and 
English tongue twisters 
 

08-311-102 การฟัง-พูด 1 
Listening-Speaking I 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การฟังและพูดระดับพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  การแยกแยะความ

แตกต่างของเสียง  การเน้นเสียงและการใช้ท านองเสียงในการสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

 Basic listening and speaking used in everyday life; identifying different 
sound of words; stress and intonation of conversation in different 
situations 
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08-311-103 การฟัง-พูด 2 
Listening-Speaking II 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-311-102 การฟัง-การพูด 1  
 Prerequisite: 08-311-102 Listening-Speaking I  
 การฟังและพูดในหัวข้อที่ซับซ้อนขึ้น เช่น เนื้อเรื่องจากบทความ ข่าว และสารคดี 

การพูดแสดงความคิดเห็น รายงานปากเปล่า และสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ท่ี
ซับซ้อนขึ้น 

 Listening and speaking in more complex topics such as content from 
articles, news, and documentaries; having discussion, oral presentation 
and responding to more complicated dialogue situations 

   
08-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม 

English for Socializing 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสังคม  มารยาททางสังคม 

การติดต่อนัดหมาย  การต้อนรับแขกผู้มาเยือนและการเป็นเจ้าภาพที่ดี  
 Authentic vocabulary and expression for communication in socializing; 

social etiquette; contacting visitors; welcoming visitors and being a 
good host 

  
08-311-405 การพูดในที่ประชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

Effective Public Speaking 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: -    
 Prerequisite: -  
 หลักและกลวิธีการพูดในที่ชุมนุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ความรู้และทักษะส าหรับ

การเตรียมการพูดในที่ชุมนุมชน ได้แก่ การใช้เสียงและทักษะการออกเสียงถ้อยค า 
การสร้างและการใช้ทัศนวัสดุ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงอวัจนที่
หลากหลาย  การน าเสนอเพ่ือให้ข้อมูล เพื่อให้ค าแนะน า และเพ่ือโต้แย้งในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความยั่งยืนของวัฒนธรรมและสังคมในบริษทที่มีการพ่ึงพากัน 

 Principles and strategies of effective public speaking; knowledge and 
skills for speech preparation: using voice and diction skills, creating 
and using visual aids, and understanding various forms of non-verbal 
communication; presenting informative, instructional and 
argumentative speeches on issues related to sustainability in culture 
and society in interdependent contexts 
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08-312-201 การอ่าน 1 
Reading I 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การหาหัวข้อหลัก การจับใจความและประโยคสนับสนุนความคิดหลักในบริบท      

การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  การระบุข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
การใช้พจนานุกรมหนึ่งภาษาและสองภาษา 

 Identifying topics, main ideas, and supporting details; guessing the 
meaning of words in contexts; identifying facts and opinions; using 
monolingual and bilingual dictionary 

  
08-312-202 การอ่าน 2 

Reading II 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-312-201 การอ่าน 1  
 Prerequisite: 08-312-201 Reading I  
 กลยุทธ์การอ่าน  การอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ นิตยสาร และต าราที่มีโครงสร้าง

ภาษาซับซ้อน  รูปแบบของการเรียบเรียงและน้ าเสียง  การสรุปความ   และการ
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 

 Reading strategies; reading newspapers, articles, magazines, and 
textbooks with complex grammatical structures; organization of 
patterns and tones; summarizing and giving opinions on reading texts 

   
08-312-303 การอ่านสื่อสภาพจริง 

Reading Authentic Materials 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-312-202 การอ่าน 2  
 Prerequisite: 08-312-202 Reading II  
 ค าศัพท์ ส านวน และองค์ประกอบของภาษาในสื่อสภาพจริง  การอ่านสื่อสภาพจริง

ที่หลากหลายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  
 Vocabulary, expression and elements of language in authentic 

materials; reading various authentic texts in professional context 
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08-312-304 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษาและ

วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ             
และวิถีชีวิตไทย   

 Thai socio-cultural backgrounds: history, religions, languages and 
literature, arts, customs, traditions, values, beliefs, and ways of life 

  
08-313-201 การเขียน 1 

Writing I 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 Prerequisite: 08-314-101 Communicative English Grammar I 
 ส่วนประกอบของประโยค  ประโยคความเดียว  ประโยคความรวม                   

ประโยคความซ้อน  การเขียนระดับประโยค  การเขียนข้อความสั้น ๆ  การกรอก
แบบฟอร์ม   

 Sentence components; simple sentence; compound sentence; 
complex sentence; sentence writing; writing short message; form filling  

  
08-313-202 การเขียน 2 

Writing II 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-313-201 การเขียน 1  
 Prerequisite: 08-313-201 Writing I  
 การเขียนระดับย่อหน้า  การเขียนเล่าเรื่อง  การเขียนบรรยาย  การเขียนสรุปความ

จากสื่อท่ีหลากหลาย 
 Paragraph writing; narrative writing; descriptive writing; writing a 

summary from various media 
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08-313-303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Writing 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-313-202 การเขียน 2  
 Prerequisite: 08-313-202 Writing II  
 การเขียนโฆษณา  การเขียนประกาศ  การเขียนบัตรเชิญ  การเขียนตอบรับและ

ปฏิเสธค าเชิญ  การเขียนบทร้อยกรอง  การเขียนนิทานขนาดสั้น 
 Writing advertisement; writing announcement; writing invitation card; 

writing acceptance and refusal; writing poem; writing short stories 
   
08-313-404 การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ 

Critical Reading and Writing 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: -    
 Prerequisite: -  
 ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ส าหรับการอ่านข้อความทางวิชาการและข้อความท่ีไม่ใช่

ทางวิชาการ ได้แก่ การแยกแยะข้อเท็จจริง การตีความความคิดเห็น การสรุปนัยยะ
แฝงของข้อมูล และการวิเคราะห์และการประเมินข้อโต้แย้ง  ทักษะการเขียนเชิง
เคราะห์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ได้แก่ การกล่าวซ้ า การเขียนสรุปความ การ
เขียนบทวิจารณ์ 

 Critical reading skills for reading academic and non-academic texts: 
identifying facts, interpreting opinions, inferring information, and 
analyzing and evaluating arguments; critical writing skills for academic 
purposes: paraphrasing, summarising, writing critiques 

  
08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  

Communicative English Grammar I 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชนิดของค า  วลี  อนุประโยค  ประโยค  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป 
 Parts of speech; phrases; clauses; sentences; fundamental English 

grammatical structures; using English grammar in general 
communicative situations 
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08-314-102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
Communicative English Grammar II 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 Prerequisite: 08-314-101 Communicative English Grammar I 
 ชนิดและหน้าที่ของประโยค  การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อน    

การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ 
 Types and functions of sentences; analyzing complex English 

grammatical structures; using English grammar in specific 
communicative situations  

   
08-314-203 การแปล 1 

Translation I 
 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 Prerequisite: 08-314-101 Communicative English Grammar I 
 ทฤษฎีและกลวิธีการแปลเบื้องต้น  รูปค าและความหมาย  การแปลภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับค า วลี ประโยค และข้อความ
สั้น  ข้อผิดพลาดและการปรับแก้งานแปล 

 Fundamental translation theories and strategies; form and meaning; 
translating English into Thai and Thai into English at word, phrase, 
sentence, and short passage levels; mistranslation and adjustment 

   
08-314-204 การแปล 2 

Translation II 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-314-203 การแปล 1  
 Prerequisite: 08-314-203 Translation I  
 การแปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

เช่น ข่าว เรื่องสั้น บทเพลง สื่อโฆษณา เอกสารทางราชการและบทความ    
 Translating English passages into Thai and Thai into English: news, 

short stories, songs, advertising media, official documents, and articles 
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08-314-305 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Linguistics 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 นิยามและขอบเขตของการศึกษาภาษาศาสตร์  ที่มาของภาษาและประวัติความ

เป็นมาของภาษาอังกฤษ  หน่วยเสียงและระบบเสียง  ระบบค า  วากยสัมพันธ์ 
ความหมาย  สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ 

 Definition and boundary of linguistic studies; origin of language and 
history of English language; phonetics and phonology; morphology; 
syntax; semantics; discourse and pragmatics 

   
08-314-406 ภาษาอังกฤษศึกษาเบื้องต้น 

Introduction to English Language Studies 
4(4-0-8) 

 วิชาบังคับก่อน: -    
 Prerequisite: -  
 ความรู้และความเข้าใจทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน

และการเขียนส าหรับภาษาอังกฤษศึกษา ทักษะที่จ าเป็นในการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทักษะจุลภาคทางภาษาศาสตร์ที่ส าคัญต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา
และการศึกษาภาษาศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 Knowledge and understanding of the four English language skills of 
listening, speaking, reading and writing for English language studies; 
necessary skills for listening, speaking, reading and writing to 
effectively develop English proficiency; linguistic micro-skills essential 
for language skills development and further linguistic studies 

  
08-315-301 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Intercultural Communication 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทต่าง ๆ  การสื่อสารด้วย 

วัจนภาษาและอวัจนภาษาในวัฒนธรรมที่หลากหลาย  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
ของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  

 Understanding cultural diversities in any contexts; verbal and 
nonverbal communication in various cultures; issues and solutions of 
intercultural communication 
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08-315-302 ภาษาอังกฤษส าหรับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
English for Media and Information Literacy 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารของสื่อสารมวลชน  ความแตกต่างระหว่างสังคม

ออนไลน์และสื่อแบบดั้งเดิม  การตีความค าศัพท์ โครงสร้างประโยคและความหมาย
ในสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ  การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นในสื่อ            
การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์  การออกแบบสื่อและสารสนเทศ 

 Understanding the communication procedure of mass media; 
differences between social media and traditional media; interpreting 
words, sentence structures, and meanings in English media; identifying 
facts versus opinions in the media; communication on social media; 
media and information design 

   
08-315-303 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 English for Standardized Tests  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทและรูปแบบของข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกทักษะการ

ฟังและการอ่าน ทักษะการพูดและการเขียนส าหรับการสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ และระบบการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาสากล 

 Types and formats of standardized tests; practice for listening and 
reading skills, writing and speaking skills for Test of English for 
International Communication (TOEIC), Test of English as a Foreign 
Language (TOFEL) and the International English Language Testing 
System (IELTS) 
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08-316-201 การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
Practicum in English for International Communication 

2(0-30-0) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติในสถานประกอบการ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง  การบูรณาการทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในบริบท
สถานประกอบการจริง  การเพ่ิมพูนสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน              
การสัมนาผลจากการฝึกทักษะเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา  

 Practicum in English for international communication in a workplace 
with the minimum working time of 240 hours; integration of theory 
and practice in workplace settings; enhancement of work-related 
capabilities; seminar on the practicum to prepare for Professional 
Internship and Co-operative Education 

   
08-316-302 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 

Introduction to Research Methodology 
2(1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย  การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การสร้างเครื่องมือการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล                   
การวิเคราะห์ข้อมูล  การรายงานผลการวิจัย  การเขียนรายการอ้างอิง                     
การสัมนาการวิจัย 

 Identifying research topic; identifying research objectives; reviewing 
related literature and research; constructing research instrument; 
collecting data; analyzing data; reporting reseach results; writing 
references; research seminar  

   
08-316-303 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 
3(0-9-0) 

 วิชาบังคับก่อน: -   
 Prerequisite: -  
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 A study of particular topic in English for international communication 

under the supervision of an advisor 
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08-316-304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
Preparation for Professional Internship and  
Co-operative Education 

1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเตรียมผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หลักการและแนวคิด

เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  การพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  การพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
วิชาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การเตรียมเอกสารสมัครงานและสอบสัมภาษณ์   
การเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพจากผู้มีประสบการณ์ตรง 

 Preparation for students before professional training in workplaces; 
principles and concepts of professional internship and co-operative 
education; developing learners’ knowledge, skills, attitude, and 
appropriate characteristic for the profession; improving learners 
suitability for careers; personality development; documents 
preparation for job application and job interview; learning guidelines 
for future careers from professional staff 

   
08-316-405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Professional Internship 
3(0-40-0) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-316-303 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
                                    สหกิจศึกษา 

 Prerequisite: 08-316-303 Preparation for Professional Internship   
                                   and Co-operative Education 

 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการทีต่รงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชา โดยมี
ชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 400 ชั่วโมง  การเรียนรู้การท างาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

 Field experience in a workplace related to the major program with the 
minimum working time of 400 hours; learning to work; working with 
others 
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08-316-406 สหกิจศึกษา  
Co-operative Education 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับก่อน: 08-316-303 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
                                    สหกิจศึกษา 

 Prerequisite: 08-316-303 Preparation for Professional Internship   
                                   and Co-operative Education 

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาและได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างพนักงานจริง โดยมีชั่วโมงฝึกอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 
การน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย    
การเรียนรู้การประกอบอาชีพในอนาคต  การท างานร่วมกับผู้อื่น  

 Working in a workplace related to the major program as a full-time 
employee for at least 16 weeks; integration and application of 
obtained knowledge into the assigned work; acquire relative 
knowledge for future career; working with others  

   
08-317-201 การฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ 

English Language Training 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค าศัพท์และส านวนพื้นฐานที่ใช้ในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  ประเภทของการ

ฝึกอบรม  การจัดท าแผนการฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรม  การพัฒนาสื่อในการ
ฝึกอบรม  การประเมินผลการฝึกอบรม 

 Fundamental vocabulary and expressions used in English language 
training; types of training; developing training program; training 
methods; developing materials for training; evaluation 
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08-317-202 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรส านักงาน 
English for Office Personnel 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ศัพท์และส านวนที่ใช้ในสถานประกอบการ  การติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล์  

การสัมภาษณ์งาน  การจัดและการจดบันทึกการประชุม  การน าเสนอข้อมูลของ
บริษัท  การอธิบายผังการท างาน ล าดับขั้นตอนการท างาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ     

 Vocabulary and expressions used in the workplace; telephoning and 
emailing; job interviews; meeting arrangement and writing minutes; 
company profile presentation; explaining working chart, work 
processes, duties and responsibilities of each department 

  
08-317-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน 

English for Event Organization 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ศัพท์และส านวนที่ใช้ในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ  บุคลิกภาพและมารยาทใน 

การเป็นผู้ด าเนินรายการ  บทพูดส าหรับผู้ด าเนินรายการ  การด าเนินรายการ      
การประชาสัมพันธ์  การน าเสนอข้อมูล  

 Vocabulary and expressions for organizing events and activities; 
personality and proper manners for master of ceremony; MC scripts; 
hosting; public relation; data presentation 

  
08-317-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

English for Business Communication 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค าศัพท์ ส านวน และรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  การอ่านเอกสารทาง

ธุรกิจ  ส่วนประกอบและรูปแบบของจดหมายทางธุรกิจ  การเขียนจดหมายธุรกิจ   
 Vocabulary, expressions and language patterns in business contexts; 

reading business documents; part and format of business letter; 
writing business letters   
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08-317-305 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
English for International Trade 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ศัพท์และส านวนภาษาท่ีใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  การเขียนเอกสารทาง 

การค้าระหว่างประเทศ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ การขนส่งสินค้า  
พิธีการศุลกากรและเอกสารการช าระเงิน  ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

 Vocabulary and expressions used in international trade; writing 
international trade documents, invoices, goods transportation, 
customs procedures, and payment documents; International 
Commercial Terms  

  
08-317-306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 

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

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในงานธุรกิจการบิน  การจองและออกตั๋วเครื่องบิน                   

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบิน  การตรวจรับผู้โดยสารที่สนามบิน                              
สัมภาระและเอกสารส าหรับการบิน  การตรวจวัตถุต้องห้าม  การบริการบน
เครื่องบิน  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เอกสารการตรวจคนเข้าเมือง 

 Vocabulary and expressions used in airline business; ticketing and 
reservation; giving information about flights; check-in procedure; 
baggage and document; security check; inflight services; immediate 
problems solving; disembarkation documents 

  
08-317-307 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 

English for Hotel Business  
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม  การทักทายและการต้อนรับ                          

การส ารองห้องพัก  การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  งานแม่บ้าน  งานครัว               
การกรอกแบบฟอร์มและการติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 Vocabulary and expressions used in hotel business; greeting and 
welcoming; room reservation; food and beverage services; house 
keeping; kitchen; form filling and contacting by e-mail 
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08-317-308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
English for Tourism 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว  การให้ข้อมูลด้านที่พัก การเดินทาง  

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  การให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัย 
ข้อก าหนดของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น 

 Vocabulary and expressions used in tourism; providing information 
about accommodation, itinerary, tourist attractions, and local 
products; giving advices on security; regulations for specific tourist 
attractions 
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 3.2  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวกิตติมา ตันติหาชยั 
3 9199 00092 87 9 

Ed.D. 
 
M.Ed. 
กศ.บ. 

Teaching English to Speakers of Other 
Languages 
Teaching English as a Foreign Language 
ภาษาอังกฤษ 

University of Exeter, United Kingdom  
 
University of South Australia, Australia 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2560 
 
2544 
2535 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

2 นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ 
3 9206 00572 66 4 

Pg. Dip. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Research in Applied Linguistics  
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ภาษาอังกฤษ 

Lancaster University, United Kindom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2560 
2547 
2539 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

3 นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ 
3 9011 00069 10 7 

กศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2554 
2543 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

4 นางสาวสุภาพร เจริญสุข 
2 8099 00016 38 5 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2556 
2552 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

5 นายปยิะพัฒน์ ชว่ยอินทร์ 
1 8017 00025 53 9  

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2554 
2551 

อาจารย ์ 360 360 360 360 
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76 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน    

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ 
3 9206 00572 66 4 

Pg. Dip. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Research in Applied Linguistics  
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ภาษาอังกฤษ 

Lancaster University, United Kindom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2560 
2547 
2539 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

2 นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ 
3 9011 00069 10 7 

กศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2554 
2543 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

3 นางสาวสุภาพร เจริญสุข 
2 8099 00016 38 5 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2556 
2552 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

4 นายปยิะพัฒน์ ชว่ยอินทร์ 
1 8017 00025 53 9  

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2554 
2551 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

5 นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร 
1 9299 00183 00 2 

ค.ม. 
ค.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
2555 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

6 Mr. Steven Embree M.A. 
 

Dip. 
B.A. 

Classical Languages and Linguistics 
 
Education  
Classical Languages and Linguistics 

University of Western Ontario, 
Canada 
McGill University, Canada  
York University, Canada 

2549 
 

2540 
2531 

อาจารย ์ 360 360 360 360 

7 Mr. Daniel Guiney B.S. Natural Science St. John's University, America 2525 อาจารย ์ 360 360 360 360 

 
 
 
 



 
 

 

มคอ.2 

77 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ (Universiti Sains Malaysia) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

1 Dr. Yasir Azam Ph.D.  
M.A.  
B.A. 

English Language Learners  Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
The University of Manchester, United Kingdom 
University of Essex, United Kingdom 

Lecturer 

2 Dr. Rita Abdul Rahman Ramakrishna Ph.D.  
M.A.  
B.Ed. 

 
English Language Studies 
Teaching English as a Second Language 

Curtin University, Australia 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia 

Senior 
Lecturer 

3 Dr. Raja Rozina Raja Suleiman Ph.D. 
M.Sc.  
B.A. 

Linguistics 
Teaching English as a Second Language 
English 

University of Malaya, Malaysia 
Drake University, USA 
Drake University, USA 

Senior 
Lecturer 

4 Ms. Azlina Md. Sadik B.A. Translation & Interpretation Universiti Sains Malaysia, Malaysia Lecturer 
5 Dr. Mohd Sayuti Hassan Ph.D. 

M.Sc. 
B.Sc. 

Sustainable Tourism 
Transport Tourism 
Computer Science 

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
Universiti Sains Malaysia, Malaysia 

Lecturer 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ เน้นผลิตบัณฑิต      
นักปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง จึงก าหนดให้มีการฝึก
ทักษะ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์นิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาการฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่มวิชาชีพบังคับ ดังนี้ 
 4.1 การฝึกทักษะด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

4.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ  

1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่   
2. มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีสติยั้งคิดในการประพฤติตน 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
4. มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
6. มีทักษะในการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ  
7. สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ 

        สถานการณ์ 
8. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ 

สถานการณ์และวัฒนธรรม 
  4.1.2  ช่วงเวลา  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี 2 
  4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

นักศึกษาใช้เวลาฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงในสถานประกอบการ ต่อการฝึก
ทักษะในแต่ละครั้ง  
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4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่   
2. มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีสติยั้งคิดในการประพฤติตน 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
4. มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
6. มีทักษะในการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ  
7. สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ 

สถานการณ์ 
8. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ 

สถานการณ์และวัฒนธรรม 
  4.2.2  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

นักศึกษาฝึกงานใช้เวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ในสถานประกอบการ ต่อการฝึกงานในแต่ละครั้ง  

 
 4.3 สหกิจศึกษา  
  4.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้สหกิจศึกษา 
     1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่   
     2. มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีสติยั้งคิดในการประพฤติตน 
     3. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
     4. มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
     5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
     6. มีทักษะในการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ  
     7. สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากย์และวิจารณ์ความรู้จากการเรียนได้ 
     8. สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ 
     สถานการณ์  
    9. สามารถน าเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาอย่างเป็นระบบ  

10. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
11. มีความรับผิดชอบในการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
12. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง 
13. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ 

          สถานการณ์และวัฒนธรรม 
14. สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
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  4.3.2  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

  4.3.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ใช้เวลาฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติใน

สถานประกอบการ และไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามข้อก าหนดของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 การท าโครงงานหรืองานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาอิสระ มีหัวข้อการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้า
เพ่ือศึกษา แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ มีการจัดท ารายงาน
และการสอบปากเปล่าเพ่ือประเมินผลตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีจ านวน
ผู้ร่วมงานวิจัยจ านวน 1-3 คน 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  การค้นคว้าอิสระตามหัวข้อที่สนใจ สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีและใช้กระบวนการทางการ
วิจัยที่เหมาะสม รายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นระยะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 
น าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบรายงานและน าเสนอปากเปล่าต่อคณะกรรมการ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่   
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
3. มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
5. มีทักษะในการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ  
6. สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์ความรู้จากการเรียนได้  
7. สามารถน าเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาอย่างเป็นระบบ 
8. มีความรับผิดชอบในการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
9. สามารถใช้เทคโนโลยี.ในการค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลข้อมูลได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
10. สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
1. นักศึกษาเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้ทราบหลักการและกระบวนการท าวิจัย 
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาตลอดกระบวนการท าโครงการหรืองานวิจัยของ

นักศึกษา 
3. ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา และจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  

 5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงการหรืองานวิจัย รายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ

การน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด การท ารูปเล่มรายงาน และการจัดสอบการน าเสนอปากเปล่า
โดยอาจารย์ประจ าสาขาภาษาต่างประเทศเป็นคณะกรรมการให้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีความรู้และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลาย และ
สามารถน าไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เช่น Problem-based Learning, Active 
Learning, Task-based Learning เป็นต้น โดยมี
แบบฝึกหัด โครงงาน กรณีศึกษา ให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะจากการลงมือท าและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2) ส่งเสริมกิจกรรมทางทักษะวิชาชีพในรายวิชาและ
กิจกรรมนอกชั้นเรียน 
3) จัดท าแผนการศึกษาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1) ส่งเสริมการท าโครงงานรายวิชา หรือแก้โจทย์ปัญหา
จากกรณีศึกษา 
2) มีกิจกรรมส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น า เช่น มีการ
ท างานกันเป็นกลุ่ม โดยก าหนดหัวหน้ากลุ่มและ
ก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม 
3) ส่งเสริมให้มีการประกวดผลงานของนักศึกษา 

3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
2) มอบหมายงานที่มกีารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
      5. มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
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     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รู้จักแยกแยะ 
ผิดถูก ดีชั่ว โดยการเกริ่นน าหรือสอดแทรกในเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม 
ค าสอนของศาสนา  
     2. การอธิบาย บรรยาย ชี้น า ฝึกความประพฤติ การสร้างนิสัย ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
     3. อธิบาย ชี้น า ให้เห็นถึงความจ าเป็นและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการ
เป็นพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเสียสละ 
     4. ใช้กรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอย่างปูชณียบุคคล  
     5. การสอนโดยการซักค้าน การใช้บทบาทสมมุติ 
     2.1.1.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการท าดีที่ปรากฏ การสร้างคุณงามความดี เช่น ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมค า
สอนของศาสนา และการก าหนดคุณธรรมประจ าใจ  
     2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด 
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และท่ีก าหนดไว้ในรายวิชา เช่นการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา 
     3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
     4. การสอบวัดประมวลความรู้ 
 
  2.1.2 ความรู้      
      2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
     2. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ 
การอยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
      4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล 
       2.1.2.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
ตามหัวข้อเรื่องที่ก าหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม  
     2. สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ (Problem-based Learning) ให้เข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง และการฝึกการแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
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     3. ใช้กรณีศึกษากระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท ารายงาน  
การมอบหมายให้หาประสบการณ์ตรง การมอบหมายให้ท าโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสากล 
     4. จัดทัศนศึกษา 
         2.1.2.3 การประเมินผล 
       1. ประเมินและให้คะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การท ารายงาน โครงงานและแฟ้ม
สะสมผลงาน 
      2. ประเมินและให้คะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการใน  
ชั้นเรียน การท าแบบฝึกหัด 
      3. การสอบวัดประมวลความรู้และความเข้าใจตามเนื้อหาสาระรายวิชา 
  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
      2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
      3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
      4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาใน
ทางเลือกท่ีเหมาะสม  
      5. สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 

2.1.3.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. อธิบายให้รู้ถึงวิธีการค้นหาความรู้ อบรมสั่งสอนให้ตระหนักถึงความส าคัญของ     
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความสนใจก่อนการเรียนรู้ การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง ชี้น า 
วิธีการค้นคว้าหาความรู้โดยวิธีต่าง ๆ การตั้งค าถามและการหาค าตอบด้วยสติปัญญา 
      2. สอนแบบระดมความคิดให้แสดงออก หรือการสอนแบบพ่ึงพา (Collaborative 
Learning) ให้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สอนโดยใช้วิธี การเรียนรู้แบบ
ค้นพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใช้หลักการวิจัย 
      3. สอนให้เรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยการสืบค้น แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเคราะห์ การตรวจสอบและประเมินข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและค้นหา
ข้อเท็จจริง การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
      4. สอนโดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การอธิบายและการให้แบบฝึกหัดในการ
แก้ปัญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการให้เหตุผล และการสรุปประเด็นปัญหา ชี้น าวิธีการเรียนรู้
ด้วยการตั้งโจทย์ปัญหาและการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
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      2.1.3.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟ้มผลงานของนักศึกษา 
      2. ประเมินจากแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ การให้
เหตุผลวิธีการตั้งค าถามและการใช้วิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหา 
  2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
      2. เป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งฐานะผู้น าและผู้ตาม 
      3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ ของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
      5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต  
เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
      2.1.4.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดต่อ 
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
      2. บรรยายให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระ สอนโดยใช้กรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การ
แบ่งกลุ่มท างาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้าน การสร้างสถานการณ์สมมุติ ฝึกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 
      3. สอนแบบการบรรยาย การใช้กรณีศึกษา อธิบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผู้น า และการฝึกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้น า การใช้บทบาทสมมุติ 
      2.1.4.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย 
      2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
      3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และให้เพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องจากการแสดงออกถึงสภาวะผู้น า 
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  2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
      1. สามารถให้ เหตุผลและวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ  
      2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้าน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลอย่าง 
มีวิจารณญาณ 
      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      2.1.5.2 กลยุทธ์การสอน 
      1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเนื้อหาสาระ สาธิตวิธีการก าหนดและแก้โจทย์
ปัญหา ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
      2. สอนโดยวิธีการให้โครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝึกการเรียบเรียงข้อมูลและ
น าเสนอ โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
      3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อธิบายวิธีการเรียนรู้
แบบกระบวนการ แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าหาความรู้เพ่ือหาค าตอบและการแก้ปัญหา 
วิธีการแยกแยะเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสาร การให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
      2.1.5.3 การประเมินผล 
      1. สอบวัดความรู้และความสามารถตามเนื้อหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน
การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพ่ืออธิบายและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
      2. สอบปากเปล่า วัดผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
      3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ประเมินจากผลงานและแบบฝึกหัดที่มอบหมาย 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่  
 2. มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีสติยั้งคิดในการประพฤติตน  
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
 4. มีความสามัคคีและเสียสละต่อส่วนรวม 
     2.2.1.2 กลยุทธ์การสอน 

1. มอบหมายงานและก าหนดวันส่งงานในประมวลรายวิชาให้ชัดเจน โดยชี้แจงให้ 
ผู้เรียนทราบกิจกรรมต่างๆทั้งภาคการศึกษาในวันแรกของการเปิดภาคเรียน เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีการ
วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  
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2. บรรยายเนื้อหาในแต่ละบท พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  
เช่น คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา ศีลธรรมประจ าใจที่ควรยึดถือในการด ารงชีวิต การประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม เป็นต้น 
      3. สอดแทรกคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตในระหว่างการบรรยาย การท ากิจกรรม
กลุ่มของผู้เรียน การท างานที่ตนรับผิดชอบ โดยก าหนดระเบียบการลงโทษผู้คัดลอกผลงานผู้อ่ืนและ
แจ้งในประมวลรายวิชา 
      4. เน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
เสนอความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามัคคีกันในกลุ่ม และรู้จักเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
     2.2.1.3 การประเมินผล 

1. การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีการอ้างอิงแหล่งที่มา 
ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎที่ตกลงไว้ได้ จึงจะลงโทษโดยการตัดคะแนน
ความรับผิดชอบในงานนั้น 

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ การ 
เสนอความคิดเห็น การท าข้อสอบ เป็นต้น 

3. ประเมินจากการไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น โดยจะลงโทษผู้เรียนที่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน 
ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย หักคะแนนในส่วนของคะแนนจิตพิสัยและคะแนนของงานนั้น ๆ 

4. มอบหมายงานกลุ่ม โดยการให้ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การท างานในกลุ่มอย่างชัดเจน 
และมีการก าหนดการส่งงานตาม วัน เวลาที่ก าหนด 
  2.2.2 ความรู้ 
      2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     2.2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายโดยบุคลากรที่มีความรู้และความ
ช านาญในภาษาอังกฤษ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
     2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงประกอบการบรรยาย 
     3. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
     4. จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพที่เป็นสถานการณ์จริง  

2.2.2.3 การประเมินผล 
     1. ทดสอบย่อย 
     2. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
     3. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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     4. ประเมินการน าเสนอในชั้นเรียน 
     5. ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ  
2. สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์ความรู้จากการเรียนได้  
3. สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ 

สถานการณ์  
     4. สามารถน าเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาอย่างเป็นระบบ 
     2.2.3.2 กลยุทธ์การสอน 

1. มีการท าโครงงานเพื่อฝึกวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ 
 2. มีการอภิปรายสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางแก้ไข 
 3. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารและได้ฝึกปฏิบัติ 

เสมือนจริง 
 4. มีการน าเสนอผลงานจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย 

     2.2.3.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากกระบวนการท างานและโครงงาน 
2. ประเมินจากผลงานที่มีการอธิบายแนวคิดและการแก้ปัญหา 
3. ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายโดยประยุกต์จากความรู้ที่เรียนมา 
4. ประเมินงานแผนงานที่นักศึกษาน าเสนอ 

  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
2. มีความรับผิดชอบในการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง 
4. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  

     2.2.4.2 กลยุทธ์การสอน 
1. มอบหมายงานที่ต้องติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับบุคคลที่มีความหลากหลาย 

ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม 
2. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะด้านการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานและแสดงความคิดเห็นในรูปแบบงานกลุ่มและ 

รายบุคคล 
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลที่มีความ 

แตกต่างกันทางสังคมและวัฒนธรรม 
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     2.2.4.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
2. ประเมินจากแบบสอบถามของบุคคลที่นักศึกษาได้ร่วมงานด้วย 
3. ประเมินจากผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4. ประเมินจากพฤติกรรมผู้เรียนในการท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน 

  2.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ 
สถานการณ์และวัฒนธรรม 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลข้อมูลได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  
     2.2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
     1. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่นักศึกษามีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น  
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ การพูดในที่ประชุมชน การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษในกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและนานาชาติ 
     2. มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ประมวลผล และ
น าเสนองาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ทั้งในรูปแบบการเขียนและการพูดด้วยภาษาอังกฤษ  
     3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรือ
บทความวิจัย 

   2.2.5.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากการเลือกข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ 
2. ประเมินจากการสรุปความการสื่อความคิดและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการ

สื่อสาร 
3. ประเมินจากความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมใน

รูปแบบการน าเสนอที่ต่างกัน 
     4. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
      5. มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
  3.1.2 ความรู้ 
     1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
     2. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ 
การอยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. เขา้ใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
      4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล 
  3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
      1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
      2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
      3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
      4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาใน
ทางเลือกท่ีเหมาะสม  
      5. สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
  3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
      2. เป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท้ังฐานะผู้น าและผู้ตาม 
      3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ ของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
      5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต  
เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
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  3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1. สามารถให้ เหตุผลและวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณโดย ใช้ความรู้และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ  
      2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้าน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลอย่าง 
มีวิจารณญาณ 
      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่  
2. มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีสติยั้งคิดในการประพฤติตน  
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
4. มีความสามัคคีและเสียสละต่อส่วนรวม 

  3.2.2 ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
 1. มีทักษะในการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ  
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์ความรู้จากการเรียนได้  
 3. สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ 
สถานการณ์  
 4. สามารถน าเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาอย่างเป็นระบบ 
  3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
2. มีความรับผิดชอบในการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง 
4. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  

  3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมกับ 
สถานการณ์และวัฒนธรรม 
   2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลข้อมูลได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
   3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1.กลุ่มวิชาภาษา  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        
01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย                        
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        
01-011-004 ศิลปะการพูด                        
01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                        
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

 
             

         
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                        
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ            

 
 

 
         

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
               

 
       

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

           
 

 
 

         
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 

           
 

 
 

         
01-312-008 เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ 

 
          

 
 

 
         

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                         
01-314-010 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร                        
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1.กลุ่มวิชาภาษา (ต่อ)  
01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                        
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                        
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร                         
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                        
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        
01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย ์                        
01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม                        
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต                        
01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา                        
01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต                        
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ต่อ) 
01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                        
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                        
01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        
01-022-003 สังคม ประเพณ ีและอารยธรรม                        
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์                        
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ์                        
01-022-006 ไทยศึกษา                        
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        
01-022-008 อาเซียนศึกษา                        
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง                        
01-022-010 ชุมชนศึกษา                        
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้                        
01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        
05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ                        
05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                        
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
02-031-001 ปรากฎการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์                        

02-031-002 มนุษย์กับชวีมณฑล                        
02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี                        
02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                        

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ                        

02-031-007 ยาและสารเสพติด                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก                        

01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา                        

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                        
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์                        
02-040-003 คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์                        

02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์                        

02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน                        

5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        
01-050-003 การรักษาสุขภาพ                        
01-050-004 ผู้น านันทนาการ                          
01-050-005 กีฬาลีลาศ                        
01-050-006 จักรยานเพือ่นันทนาการ                          
01-050-007 พลศึกษา                        
01-050-008 ฟุตบอล                        
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ต่อ) 
01-050-009 บาสเกตบอล                        
01-050-010 ตะกร้อ                        
01-050-011 ฟุตซอล                        
01-050-012 แบดมินตัน                        
01-050-013 ว่ายน้ า                        
01-050-014 วอลเลย์บอล                        
01-050-015 เทนนิส                        
01-050-016 กอล์ฟ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ                    

08-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ                    

08-311-102 การฟัง-พูด 1                    

08-311-103 การฟัง-พูด 2                    

08-312-201 การอ่าน 1                     

08-312-202 การอ่าน 2                    

08-313-201 การเขียน 1                     

08-313-202 การเขียน 2                    

08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                    

08-314-102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                       

08-314-203 การแปล 1                    

08-314-204 การแปล 2                    

 2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ                    

08-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม                    

08-311-405 การพูดในที่ประชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ                    
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ (ต่อ)                    

08-312-303 การอ่านสื่อสภาพจริง                    

08-312-304 สังคมและวัฒนธรรมไทย                    

08-313-303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์                    

08-313-404 การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์                    

08-314-305 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                    

08-314-406 ภาษาอังกฤษศึกษาเบื้องต้น                    

08-315-301 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                    

08-315-302 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

                   

08-315-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

                   

08-316-201 การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร
นานาชาต ิ

                   

08-316-302 ระเบียบวธิีวิจยัเบื้องต้น                    

08-316-303 การศึกษาอิสระ                    

08-316-304 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและสหกิจ
ศึกษา 
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ (ต่อ)                    
08-316-405 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี                    

08-316-406 สหกิจศึกษา                    

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก                    
08-317-201 การฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ                    

08-317-202 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรส านกังาน                    

08-317-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน                    

08-317-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                    

08-317-305 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ                    

08-317-306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน                    

08-317-307 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม                    

08-317-308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว                    
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
            2.1.1  การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
            2.1.2  มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
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    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
         การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร   รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร  ใช้การประเมินต่อไปนี้ 
          2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ได้รับ และการได้งานท าตรงตามสาขา 
          2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
          2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและ
สามารถขอส าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 3.1 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
โดยต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสม 
ไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
 3.2 เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับใบรับรอง  
 3.4 นักศึกษาต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 มีการปฐมนิเทศและแนะแนวให้ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย 
รวมถึงการการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
  1.2 ชี้แจงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับหลักสูตรที่
รับผิดชอบ อาทิเช่น รายละเอียดของหลักสูตร คู่มือการศึกษาและกฎระเบียบต่างๆ 
  1.3 อบรมเทคนิคการสอน การใช้สื่อ กาวัดผลและประเมินผล การวิ เคราะห์ผู้เรียน การท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดวิชาและแผนการสอน 
  1.4 จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน ารวมถึงทักษะส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาในด้าน
งานวิจัยและด้านการสอน โดยการสนับสนุนการศึกษาต่อ การศึกษาดูงานด้านวิชาการ รวมถึงด้าน
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
  2.1.2 เพ่ิมพูนทักษะด้านจัดการสอนและการประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2.1.3 ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในชั้นเรียน 
  2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์มีผลผลิตทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์
เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุม สัมมนาทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2.2.2 ส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
  2.2.3 ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) 
นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
หลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่
ละป ี
 
1. การก ากับมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยเฉพาะจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อน
เข้าศึกษา มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และ
ส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ 
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคง
อยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน 
การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ บรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้ เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของ
หลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
หลักท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1 ห้องบรรยาย    ขนาด 40 ที่นั่ง   จ านวน 2 ห้อง 
     ขนาด 70 – 100 ที่นั่ง  จ านวน 20 ห้อง 
6.2 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ขนาด 60 ที่นั่ง   จ านวน 1 ห้อง 
     ขนาด 40 ที่นั่ง   จ านวน 1 ห้อง 
6.3 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
6.4 ศูนย์ภาษา วิทยาเขตตรัง  จ านวน 1 ศูนย ์
6.5 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ านวน 1 ห้อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีที่4 ปีท่ี5 
1. การก ากับ   
   มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของ   
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า   
   หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพก าหนด  
   (ถ้ามี) 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2          
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต โดย
การประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

     1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้               
     3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน  ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

5)  มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิต ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และ     
ผลการมงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

    x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ   
แนะแนวแก่นักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษท่ี 21 และ 4) มีช่องทางการรับ

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีที่4 ปีท่ี5 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการปรับปรุง         
ตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตามระบบ   
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. อาจารย์  7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น      
1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ 3) ระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และผลการด าเนินงาน
ตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51      
จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80         
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม    

    และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ     
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ    
      และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน   
   ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้  
      ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา         
      2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา     
      3) การก าหนดผู้สอน 4) การก ากับ ติดตาม การ 
      ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ 
      เรียนการสอน 5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการ  
      บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม   
      และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6) การ

ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
     อุดมศึกษาแห่งชาติ และ 7) การก ากับการประเมิน   
     การจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการ 
     เรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนน   
     ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีที่4 ปีท่ี5 
13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
      ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง 
      น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ      
      ทุกวิชา 

x x x x x 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ 
       ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
       มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา      
       ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร         
      ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี  
      การศึกษา 

x x x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม        
      มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ  
      มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
      ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
      กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
      ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
      ปีที่แล้ว 

 x x x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่งสนับสนุน   
    การเรียนรู้ 
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุน   
      การเรียนรู้เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
      การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
      และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
      ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น  
และควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็ต้องมีการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกล
ยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา และเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมฟังการสอนในห้องเรียนเพ่ือ
ประเมินผลกลยุทธ์การสอนและให้ค าแนะน า 
 
2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  ให้นักศึกษาประเมินหลักสูตรเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว และหลังจากการออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
  มีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สกอ. ตามหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
  เชิญผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมวิพากษ์หลักสูตรและให้ค าแนะน าอื่นๆ 
 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตังบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ    
ในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันที 
ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นสามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ระหว่างภาคการศึกษา ท าการปรับปรุงหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผล
การด าเนินรายวิชา (มคอ. 3 และ/หรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา 
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้และด าเนินงานจากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลประเมินการสอน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผล
การประเมินหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขา 
  4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จาก
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรเสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ
ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี  สถานการณ์ และ
ปัจจัยภายนอก ประกอบกับปรับปรุงจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรเดิม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี  

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 
1.1 ปรับปรุงหลักสตูรให้
ทันต่อความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลย ี

1.1.1 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
เทคโนโลยี  
1.1.2 เพิ่มรายวิชาที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับความรู้
วิชาการ 

1.1.1 ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหา ค าอธิบาย
รายวิชาต่าง ๆ ให้มีความทันสมยั และเพิ่มการ
ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน 
 
1.1.2 ด าเนินการเพิ่มรายวิชา  
08-315-302 ภาษาอังกฤษส าหรบัการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ 

 
2. สถานการณ์และปัจจัยภายนอก 

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

2.1 เสริมสร้างศักยภาพ
บัณฑิตเข้าสูต่ลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

2.1.1 ปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสายงานอาชีพต่าง ๆ  
 
 
 

2.1.1 ปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
โดยเพิ่มรายวิชาที่ส่งเสรมิการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในสายงานอาชีพต่าง ๆ และ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคลอ้งกับความ
จ าเป็นในการปฏบิัติงานจริง ได้แก ่
08-317-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 
08-317-306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 
08-317-307 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 
08-317-308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
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2. สถานการณ์และปัจจัยภายนอก (ต่อ) 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

 2.1.2 เพิ่มรายวิชาที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน
การเรยีนกับการปฏิบัติงานจริง 
2.1.3 ปรับปรุงแผนการศึกษาใหม้ี
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 
2.1.4 เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบวัดระดบัมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

2.1.2 ด าเนินการเพิ่มรายวิชา 08-316-201 
การฝึกทักษะดา้นภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร
นานาชาติ 
2.1.3 ด าเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาให้
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 1 
ภาคการศึกษา 
2.1.4 ด าเนินการเพิ่มรายวิชา  
08-315- 303 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอบ
วัดระดบัมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

2.2 การเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 

2.2 ปรับปรุงรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาที่เน้นการสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.2 ด าเนินการเพิ่มรายวิชา  
08-315-301 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  
08-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม 
08-312-304 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

 
3.  ปรับปรุงจากผลการด าเนินงานใน มคอ.7 ของหลักสูตรเดิม 

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 
3.1 ความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
การน าความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3.1 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
มีเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ทางภาษาอังกฤษท่ีเรียนไปใช้ได้
จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ  

3.1 ด าเนินการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาโดย
เน้นหัวข้อหรือทักษะที่ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณต์่าง ๆ 
ได้จริง 

3.2 ผลการส ารวจภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิตในรอบ 
5 ปีท่ีผ่าน 

3.2 ปรับปรุงกลุ่มวิชาชีพเลือกให้
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต 

3.2 ด าเนนิการปรับปรุงรายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพเลือกที่เน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ   
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4.  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

4.1 นักศึกษาขาดความกล้า
แสดงออก การแสดงความ
คิดเห็น และการคดิ
วิเคราะห ์

4.1.1 สอดแทรกกิจกรรมการ
เรียนรู้ในทุกรายวิชาโดยเน้นให้
นักศึกษาไดฝ้ึกคิดวิเคราะห์และ
แสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีน  
4.1.2 เพิ่มรายวิชาที่ฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห ์

4.1.1 สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้คิดวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็น
และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  
 
4.1.2 ด าเนินการเพิ่มรายวิชา  
08-313-404 การอ่านและการเขยีนเชิง
วิเคราะห ์
08-315-302 ภาษาอังกฤษส าหรบัการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ 

 
5.  ข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน 

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 
5.1 ความต้องการฝึกใช้
ทักษะภาษาอังกฤษท่ี
สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

5.1 ปรับปรุงและเพิม่เตมิเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสายงานอาชีพต่างๆ  

5.1 ความต้องการฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษท่ี
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

5.2 ความสนใจใน
การศึกษาในต่างประเทศ 

5.2 ปรับปรุงแผนการศึกษาใหม้ี
การศึกษา ณ ต่างประเทศ 

5.2 ด าเนินการปรับแผนการศึกษาให้มี
การศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1 ภาค
การศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ น าความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสาร
และท างานแต่ละสาขาอาชีพในระดับสากลได้จริง เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง
ด้านภาษาอังกฤษและมีความเชี่ยวชาญในการท างานท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สอดรับกับพันธกิจของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คือ “จัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ” 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. มีความรับผิดชอบ  
มีศีลธรรม มีสติ ซื่อสัตย์สุจริต 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม  
 
 
 

UU-VXY-YZZ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

C(T-P-E) 

UU-VXY-YZZ 
UU-VXY-YZZ 

 

กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มสุขพลานามัยและ
นันทนาการ 

C(T-P-E) 
 

C(T-P-E) 
08-311-304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าสังคม 3(2-2-5) 
08-315-301 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

2. มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และปฏิบัติงานในแต่ละวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

08-VXY-YZZ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ C(T-P-E) 
08-VXY-YZZ กลุ่มวิชาชีพบังคับ C(T-P-E) 
08-317-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก C(T-P-E) 

3. สามารถบูรณาการความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

08-311-405 การการพูดในที่ประชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

08-312-303 การอ่านสื่อสภาพจริง 3(2-2-5) 
08-313-303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
08-313-404 การอ่านและการเขียนเชิง

วิเคราะห์ 
3(2-2-5) 

08-316-303 การศึกษาอิสระ 3(0-9-0) 

4. สามารถท างานและมี
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  08-316-304 การเตรียมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

1(1-0-2) 

08-316-201 การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 

2(0-30-0) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 08-316-405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-40-0) 

08-316-406 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 

08-317-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก C(T-P-E) 

5. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

UU-VXY-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

C(T-P-E) 

08-315-302  ภาษาอังกฤษส าหรับการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

08-317-304  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2562)  
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มความรูต้ามหลักจรยิธรรม 
1.2 กลุ่มความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1.3 กลุ่มความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทักษะ
เชิงตัวเลขและทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4 กลุ่ความรู้เชิงบูรณาการ/ 
สหวิชาการ 
1.5 กลุ่มความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
1.6 กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุข
พลานามัย 
1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการ
สื่อสาร 

30 
 

32 
3 
6 
 
6 
 

 
 

3 
 
3 
 
2 
 
9 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามยัและ
นันทนาการ 
1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 

32 
12 
6 
 
3 
 
3 
2 
 
6 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

72 
- 
- 
- 
- 

90 
33 
42 
- 

15 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

92 
33 
44 
15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกวา่ 120 128  130 
สัดส่วนจ านวนหน่วยกิต ทฤษฎี:ปฏิบตัิ 
ร้อยละ 

 96.7 : 3.3  44 : 56 
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ภาคผนวก  ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนษุย์ 

32 
3 
3 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
รายวิชาภาษาไทย 
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
01-011-004 ศิลปะการพูด 
01-011-005 การอ่านและการเขยีนเชิง        
วิชาการ 
รายวิชาภาษาตา่งประเทศ 
01-312-001 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
01-312-002 ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
01-312-005 ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
01-312-007 ภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร ์
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่อสาร 

32 
12 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หน่วยกิต 
 
 
1.2 กลุ่มความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา      
บุคลิกภาพ 
01-021-003 ไทยศึกษา  
01-021-004 วรรณกรรมไทย 
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 
01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย์ 
01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
01-022-002 สันติภาพและความมั่นคงของ 
มนุษย ์
01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
01-022-004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
01-022-005 กฎหมายและระบบของ

กฎหมาย 
 

 
 
6 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการ
สื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อ
สังคม 
รายวิชามนุษยศาสตร ์
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม   
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 
01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเตม็ส าหรับ 
มนุษย ์
01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม 
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 
01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา 
01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการ 
ด ารงชีวิต 
01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
รายวิชาสังคมศาสตร ์
01-022-002 สังคมกับการปกครอง 
01-022-003 สังคม ประเพณีและ 
อารยธรรม 
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบท 
โลกาภิวตัน ์
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคง 
ของมนุษย ์
01-022-006 ไทยศึกษา 
01-022-007 กฎหมายและระบบของ 
กฎหมาย 
01-022-008 อาเซียนศึกษา 
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

3 
 
6 
 
3 
 
 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ทักษะเชิง
ตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
02-032-006 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
02-032-007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการ   
ทรัพยากร 
02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 
02-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
02-031-002 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศสนเทศ  
เพื่อการศึกษา 
02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 
01-040-002 วิธีการเรียนรู ้
01-040-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการ
ด ารงชีวิต 
01-040-004 มนุษย์กับสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
6 
3 
3 
 
3 
 

01-022-010 ชุมชนศึกษา 
01-022-011 วัฒนธรรมและ 
ขนบประเพณีของภาคใต ้
01-022-012 เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ 
05-022-014 การวางแผนการเงินส่วน
บุคคล 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาวิทยาศาสตร ์
02-031-001 ปรากฎการณ์ส าคัญทาง 
วิทยาศาสตร ์
02-031-002 มนุษย์กับชีวมณฑล 
02-031-003 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี
02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร 
02-031-006 ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
02-031-007 ยาและสารเสพติด 
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 
02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก 
รายวิชาเทคโนโลย ี
02-032-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
02-040-001 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร ์
02-040-003 คณิตศาสตรส์ าหรับศิลป
ศาสตร ์

3 
3 
 
3 
 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
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01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
02-040-007 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี
02-040-008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
1.5 กลุ่มความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณ ี
ของภาคใต้ 
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบท    
โลกาภิวตัน ์
01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม  
01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ  
01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต  
01-021-012 ศิลปะการเล่นเงา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 กลุ่มทักษะทางกฬีาและสุขพลานามัย 
01-023-001 พลศึกษา  
01-023-002 ฟุตบอล 
01-023-003 บาสเกตบอล  
01-023-004 ตะกร้อ  
01-023-005 ฟุตซอล  
01-023-006 แบดมินตัน  
01-023-007 ว่ายน้ า  
01-023-008 กอล์ฟ  
01-023-009 กีฬาลีลาศ  

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

02-040-004 คณิตศาสตรส์ าหรับธุรกิจ 
02-040-005 คณิตศาสตรส์ าหรับ
วิทยาศาสตร ์
02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
1.5 กลุ่มวิชาสขุพลานามัยและ
นันทนาการ 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 
01-050-003 การรักษาสุขภาพ 
01-050-004 ผู้น านันทนาการ 
01-050-005 กีฬาลีลาศ 
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
01-050-007 พลศึกษา 
01-050-008 ฟุตบอล 
01-050-009 บาสเกตบอล 
01-050-010 ตะกร้อ 
01-050-011 ฟุตซอล 
01-050-012 แบดมินตัน 
01-050-013 ว่ายน้ า 
01-050-014 วอลเลย์บอล 
01-050-015 เทนนิส 
01-050-016 กอล์ฟ  

3 
3 
 
3 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
01-023-012 การรักษาสุขภาพ 
1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
01-011-002 ทักษะการเขียน  
01-011-003 ศิลปะการพูด  
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  
01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 
บันเทิง 

1 
1 
1 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
01-311-102 การฟัง-การพูด 1 
01-311-203 การฟัง-การพูด 2 
01-312-101 การอ่าน 1 
01-312-202 การอ่าน 2 
01-313-201 การเขียน 1 
01-313-202 การเขียน 2 
01-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1 
01-314-102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 2 
01-314-203 การแปล 1 
01-314-204 การแปล 2 
 
 

89 
33 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
08-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
08-311-102 การฟัง-การพูด 1  
08-311-103 การฟัง-การพูด 2  
08-312-201 การอ่าน 1 
08-312-202 การอ่าน 2 
08-313-201 การเขียน 1  
08-313-202 การเขียน 2 
08-314-101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1 
08-314-102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2 
08-314-203 การแปล 1 
08-314-204 การแปล 2 

92 
33 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
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2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
01-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม 
01-311-305 การพูดในท่ีประชุมชน 
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง 
01-312-305 วรรณกรรมอังกฤษเบื้องต้น 
01-312-306 ภาษาอังกฤษในสื่อ 
01-312-307 สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
01-312-308 การอ่านข้ันสูง 
01-312-409 สงัคมและวัฒนธรรมไทย 
01-313-404 การเขียนทางวิชาการ 
01-314-305 ภาษาศาสตร์เบื้องตน้ 
01-315-301 เตรียมการศึกษาอิสระ 
01-315-402 การศึกษาอิสระ 
01-315-403 เตรียมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
01-315-405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
01-313-303 การเขียนข้ันสูง 
01-315-404 เตรียมสหกิจศึกษา 
01-315-406 สหกิจศึกษา 
 
 
 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
2.3.1 กลุ่มวิชาชีพเลือกการโรงแรม  
กลุ่มวชิาย่อยการด าเนินงานและการ
จัดการห้องพัก  
01-211-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ    
โรงแรมและการท่องเที่ยว  
01-212-101 การปฏิบัติงานแม่บา้น  
01-212-105 การแกะสลักและการจัด 
ดอกไม้ในโรงแรม 
01-212-302 การปฏิบัติงานส่วนหน้า 
01-212-303 การจัดการฝ่ายห้องพัก 

42 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
 
3 
3 
1 
6 
 

 
 

15 
 
 
 

3 
 
3 
3 
 
3 
3 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
08-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้า
สังคม   
08-311-405 การพูดในท่ีประชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
08-312-303 การอ่านสื่อสภาพจรงิ  
08-312-304 สังคมและวัฒนธรรมไทย   
08-313-303 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
08-313-404 การอ่านและการเขยีนเชิง
วิเคราะห์  
08-314-305 ภาษาศาสตร์เบื้องตน้ 
08-314-406 ภาษาอังกฤษศึกษาเบื้องต้น 
08-315-301 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
01-315-302 ภาษาอังกฤษส าหรบัการ
รู้เท่าทันสื่อ 
08-315-303 ภาษาอังกฤษส าหรบัการ
สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
08-316-201 การฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
08-316-302 ระเบียบวิธิวิจัยเบื้องต้น 
08-316-302 การศึกษาอิสระ 
08-316-304 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
08-316-405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
08-316-406 สหกิจศึกษา 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  
08-317-201 การฝึกอบรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  
08-317-202 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากร
ส านักงาน 
08-317-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน  
08-317-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 
 

44 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
4 
3 
3 
 
2 
 
2 
 
2 
3 
1 
 
3 
6 
15 
3 

 
3 
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01-212-308 การบริหารงานส่วนหน้า 
กลุ่มวชิาย่อยการด าเนินงานและการ
จัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
01-211-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
01-213-201 การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
01-213-202 การปฏิบัติงานครัว 
01-213-203 การจัดการภัตตาคาร 
01-213-204 การผสมเครื่องดืม่ 
01-213-206 การจัดเลีย้ง 
01-213-207 การด าเนินงานและการจัดการ
ครัว  
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกการท่องเท่ียว 
01-221-001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
01-221-005 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
01-221-010 การด าเนินงานและการจัดการ
ตัวแทนการท่องเที่ยว 

3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 

08-317-305 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ 
08-317-306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
บิน 
08-317-307 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
โรงแรม 
08-317-308 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 

 
 

 
 
 

 
 

01-221-011 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
01-221-203 มัคคุเทศก์ 1 
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาจนี 
01-316-201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
01-316-302 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
01-316-303 หลักภาษาจีนปัจจุบัน 
01-316-305 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิง
ธุรกิจ 
01-316-306 การอ่านภาษาจีนเบือ้งต้น 
01-316-307 ภาษาจีนส าหรับการท่องเที่ยว 
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษามลายู 
01-317-201 ภาษามลายูพื้นฐาน 1 
01-317-302 ภาษามลายูพื้นฐาน 2 
01-317-303 ไวยากรณ์ภาษามลายู 
01-317-304 สนทนาภาษามลายู 1 
01-317-305 สนทนาภาษามลายู 2 

3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
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01-317-306 การอ่านภาษามลาย ู
01-317-307 การเขียนภาษามลายู 
01-317-308 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 
2.3.5 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาอังกฤษธุรกจิ 
01-318-201ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลาการ
ในส านักงาน 
01-318-302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตต้อบ   
จดหมายธรุกิจ 
01-318-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและ
การเจรจา 
01-318-304 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 
01-318-305 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน 
01-318-306 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 
01-318-307 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ 
2.3.6 กลุ่มวิชาชีพเลือกการแปล 
01-319-201 การแปลวรรณกรรม 
01-319-302 การแปลบันเทิง 
01-319-303 การแปลบทความทางวิชาการ 
01-319-304 การแปลเอกสารทางกฎหมาย 
01-319-305 การแปลเอกสารทางธุรกิจ 

3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 
3 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ            
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปรัชญา 

สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลน าวิชาการ
ด้านภาษามาบูรณาการกับวิชชีพที่สามารถประกอบ
อาชีพโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับใน
ทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ปรัชญา 
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ บูรณาการภาษาสู่การท างานในแต่
ละสาขาวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี มี
โลกทัศน์กว้างไกล เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและรักงาน
บริการ 
2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่น เพียรและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูงและสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมบริการและอ่ืนๆ โดย
ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม
ของไทยและนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีรับผิดชอบ มีศีลธรรม มีสติ 
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถท างานและมีปฏิสัมพันธ์
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ล าดับ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อ – สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา ชื่อ – สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1 นางเพ็ญพร เกิดสุข Ed.D. (Education), 2558 

M.Ed. (TEFL), 2541 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ), 
2533 

University of South Australia 
University of South Australia 
มหาวิทยาลัยสงขลาสนครินทร์ 

นางสาวกิตติมา ตันติหาชยั 
 

Ed.D. (Teaching English to 
Speakers of Other Languages), 
2560  
M.Ed. (Teaching English as a 
Foreign Language), 2544 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 

University of Exeter, United 
Kingdom 
 
University of South, Australia 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2 นางสาวกิตติมา ตันติหาชยั 
 

Ed.D. (Teaching English to Speakers 
of Other Languages), 2560  
M.Ed. (Teaching English as a 
Foreign Language), 2544 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 

University of Exeter, United 
Kingdom 
University of South, Australia 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ Pg. Dip. (Research in Applied 
Linguistics), 2560   
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ), 2547 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2539 

Lancaster University, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

3 นายปยิะพัฒน์ ชว่ยอินทร์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ), 2554 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2554 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

4 นางสาวสุภาพร เจริญสุข ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ), 2556 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2552 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

นางสาวสุภาพร เจริญสุข ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ), 2556 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2552 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

5 นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ), 2556 
ค.บ. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน-
ภาษาอังกฤษ), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายปยิะพัฒน์ ชว่ยอินทร์ 
 
 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ), 2554 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
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ภาคผนวก ช 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย 
คุณวุฒิการศึกษา  

Doctor of Education (Teaching English to Speakers of Other   
 Languages), University of Exeter, United Kingdom  

Master of Education (Teaching English as a Foreign Language),  
 University of South Australia, Australia  

  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
ที่อยู่หน่วยงาน    สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
ผลงานทางวิชาการ  
Akkhakraisi, P., Koedsook, P., & Tantihachai, K. (2018). Ethical  

Challenges in Applied Linguistics Research on Social Media. In S. 
Suwannachote (Ed.), Proceedings of Symposium of International 
Languages & Knowledge: Inspiration, Challenges and Evolution, 
Thailand, 30 – 31 March 2018, pp. 138-143. 
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2. นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ 
คุณวุฒิการศึกษา  

Postgraduate Diploma (Research in Applied Linguistics), Lancaster 
University, United Kingdom 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
ที่อยู่หน่วยงาน    สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
ผลงานทางวิชาการ  
Akkhakraisi, P., Koedsook, P., & Tantihachai, K. (2018). Ethical  

Challenges in Applied Linguistics Research on Social Media. In S. 
Suwannachote (Ed.), Proceedings of Symposium of International 
Languages & Knowledge: Inspiration, Challenges and Evolution, 
Thailand, 30 – 31 March 2018, pp. 138-143. 
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3. นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ 
คุณวุฒิการศึกษา  

การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
ที่อยู่หน่วยงาน    สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
Chuai-in, P., Charoensuk, S., & Chumpong, O. 2018. Thai Hotel Staff  

Performance in Recognizing English Derived Words. In S. 
Suwannachote (Ed.), Proceedings of Symposium of International 
Languages & Knowledge: Inspiration, Challenges and Evolution, 
Thailand, 30 – 31 March 2018, pp. 144-150. 
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4. นางสาวสุภาพร เจริญสุข 
คุณวุฒิการศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
ที่อยู่หน่วยงาน    สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
ผลงานทางวิชาการ  
Chuai-in, P., Charoensuk, S., & Chumpong, O. 2018. Thai Hotel Staff  

Performance in Recognizing English Derived Words. In S. 
Suwannachote (Ed.), Proceedings of Symposium of International 
Languages & Knowledge: Inspiration, Challenges and Evolution, 
Thailand, 30 – 31 March 2018, pp. 144-150.  

 สุภาพร เจริญสุข, ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์, และ ตรีศิลป์ เวชโช. 2561. ปัญหาและความ 
จ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 พฤษาคม – สิงหาคม 2561: 256 – 269. 
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5. นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ 
คุณวุฒิการศึกษา  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
ที่อยู่หน่วยงาน    สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
ผลงานทางวิชาการ  
Chuai-in, P., Charoensuk, S., & Chumpong, O. 2018. Thai Hotel Staff  

Performance in Recognizing English Derived Words. In S. 
Suwannachote (Ed.), Proceedings of Symposium of International 
Languages & Knowledge: Inspiration, Challenges and Evolution, 
Thailand, 30 – 31 March 2018, pp. 144-150.  

 สุภาพร เจริญสุข, ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์, และ ตรีศิลป์ เวชโช. 2561. ปัญหาและความ 
จ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 พฤษาคม – สิงหาคม 2561: 256 – 269. 
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6. นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร 
คุณวุฒิการศึกษา  

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน-ภาษาอังกฤษ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
ที่อยู่หน่วยงาน    สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
ผลงานทางวิชาการ  
Tanasavate, K. 2018. Using Games in Communicative Language Teaching  

Classroom to Improve Students’ English Communication Skills: A Case 
Study of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang 
Campus, Thailand. Proceedings of International Simulation and 
Gaming Association: Active Learning and Neo-Simulation&Gaming: 
Sharing Wisdom, Thailand, 9 – 13 July 2018, pp. 173 – 181. 

Tanasavate, K. 2015. Communication Strategies Use of Thai Undergraduate  
Students. In S. Panplum (Ed.), Proceedings of Symposium of 
International Languages & Knowledge: Languages in Diverses Context, 
Thailand, 12 – 13 June 2015, pp. 172-177. 

Tanasavate, K. & Kerdkong, P. 2017. English Language Needs of Tourism  
and Hospitality Industry Staffs: A Case Study of Sukorn Island, Trang 
Province. Paper presented at Symposium of International Languages 
and Knowledge 2017, Malaysia, 29 July 2017. 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทาการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. ความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ความรู้ (Knowledge) 
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการพูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
1.3 ความรู้ในการอ่านบทความหรือเนื้อหาภาษาอังกฤษ 
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
1.5 ความรู้เกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

ทดสอบความรู ้ แบบทดสอบความรู ้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

ทักษะ (Skill) 
1.1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ที่จ าเป็นในการท างาน 
1.2 ทักษะการสืบคน้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เป็น 

ภาษาอังกฤษ 

ทดสอบความรู ้
ทดสอบความสามารถ 

แบบทดสอบความรู ้
แบบประเมนิ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

คุณลักษณะ (Characteristics/ Traits) 
1.1 มีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.2 มีความใฝ่รู้ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรู้ (Knowledge) 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อความหรือเอกสารที่อ่าน 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ 

ทดสอบความรู ้ แบบทดสอบความรู ้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

ทักษะ (Skill)    
2.1 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
2.2 ทักษะการน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 
2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทดสอบความสามารถ แบบประเมนิ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

คุณลักษณะ (Characteristics/ Traits) 
2.1 มีความรอบรู้ในแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 มีความคล่องแคล่วและแมน่ย าในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบความรู ้ แบบทดสอบความรู ้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

3. ความรู้และทักษะการ
ท างานในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

ความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา 
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

ทดสอบความรู ้ แบบทดสอบความรู ้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

ทักษะ (Skill) 
2.1 ทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในสังคม     
พหุวัฒนธรรม 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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 คุณลักษณะ (Characteristics/ Traits) 
2.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี
2.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 70 
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