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หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
      รหสัหลกัสูตร : 25230561100042 

 ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย      : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

                       สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ    

 ภาษาองักฤษ   : Bachelor of Arts Program in English for Professional and International Communication                                 
                        
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
    ช่ือเตม็  (ไทย)  : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ)  
    ช่ือยอ่ (ไทย)    : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ) 
    ช่ือเตม็ (องักฤษ): Bachelor of Arts (English for Professional and International Communication)  
    ช่ือยอ่ (องักฤษ) : B.A. (English for Professional and International Communication)  
 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ         
และประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์นั้นใน
การส่ือสารและประกอบอาชีพระดบันานาชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 129 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
    หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลกัสูตร 
    หลกัสูตรทางวชิาการ 
 5.3 ภาษาทีใ่ช้ 

    จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถฟัง พดู อ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาไทยเป็น 
       อยา่งดี     
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

    หลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

-  ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ  
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
-  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 

    และการส่ือสารนานาชาติใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 
    เม่ือวนัท่ี  27  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
- สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดพ้ิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบ 
    ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
- สภามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดอ้นุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

  -  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  สามารถท างานในองคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร   
  8.1 พนกังานประชาสัมพนัธ์  
  8.2 ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการใชภ้าษาเพื่อสืบคน้ขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษเพื่อสนบัสนุนงานในแขนง  
         อ่ืน ๆ เช่น เจา้หนา้ท่ีงานวจิยั เจา้หนา้ท่ีประสานงานฝ่ายต่างประเทศ 
  8.3 พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ในโรงแรม หรือในบริษทั 

  8.4 นกัแปล 
  8.5 มคัคุเทศก ์
  8.6 เลขานุการ 
  8.7 ผูป้ระกาศข่าวหรือพิธีกร 
  8.8 ครู / อาจารย ์/ นกัวชิาการ 
  8.9 เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
  8.10 เจา้หนา้ท่ีของหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
  8.11 ผูป้ระกอบการ  
  8.12 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน าความรู้ทางภาษาองักฤษไปประยกุต ์ 
 

9. ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 

ล าดบั 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ - สกลุ 

คุณวฒิุการศึกษา 
 

สถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 

1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 

นางสาวณุวร์ี 
ชมพชูาติ 

Ph.D. (Reading Education) 
 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ 
อ.บ. (ภาษาองักฤษ)                                           

State University of New York at 
Buffalo, U.S.A. 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 
 

2541 
2538 

2 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสุชาดา  
เจริญนิตย ์

อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2531 
2525 

3 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสาวนฤมล  

จนัทรศุภวงศ ์ 
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2529 
2525 
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ล าดบั 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ - สกลุ 

คุณวฒิุการศึกษา 
 

สถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 

4 อาจารย ์ นางสาวยวุรี  
ทองววิฒัน ์

Ph.D. (Educational and 
Applied Linguistics) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ)  
วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 

Newcastle University, UK   
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2562 
 

2551  
 

2546 
 

5 อาจารย ์ นางสาวจิตติมา  
เสง่ียมจิตร์ 

Ph.D. (Applied Linguistics 
and English Language 
Teaching) 
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

 

University of Southampton, 
UK 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2560 

 
2550 

 

2548 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์การ 
พฒันาประเทศไวท้ั้งหมด 10 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี (1) การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์(2) การ 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม (3) การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนั 
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (5) การเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และย ัง่ยนื (6) การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม (9) การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
(10)  ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา อีกทั้งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551- 
2565) ระบุเป้าหมายไวป้ระการหน่ึงวา่จะพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม   
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกยคุโลกาภิวตัน์   

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสังคมโลกปัจจุบนั และจากอิทธิพลของ
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ส่งผลใหภ้าษาองักฤษทวบีทบาทและความส าคญัมาก
ยิง่ข้ึน เพราะถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร การศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้            
ท่ีหลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพในระดบัท่ีกวา้งข้ึน ท าใหจ้  านวนผูใ้ชภ้าษาองักฤษเพื่อการติดต่อ  
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ส่ือสารและคา้ขายระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนอยูต่ลอด  ดงันั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ   
ประเทศในยคุโลกาภิวตัน์ และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบแผน 
อุดมศึกษาดงักล่าว แผนยทุธศาสตร์น้ีจึงมีเป้าหมาย คือ สร้างสังคมฐานเศรษฐกิจท่ีอาศยัภาษาองักฤษ 
เป็นเคร่ืองมือของการส่ือสาร มีบทบาทเป็นกลไกหน่ึงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบั 
ต่างประเทศ รองรับกบัการท่ีหน่วยงานอุดมศึกษาของไทยก าลงัด าเนินนโยบายเชิงรุก เตรียมพร้อม 
ส าหรับ “สังคมนานาชาติ”  
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

    การปรับปรุงหลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษส าหรับปีการศึกษา 2563  ควรสอดคลอ้งกบัการ 
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัท่ีเป็นผลมาจากการติดต่อส่ือสารอยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวาง ประเทศไทยตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถทางภาษาและวฒันธรรม  
มาเป็นส่ือกลางท่ีท าใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ส่วนหน่ึงท าใหมี้ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
ประกอบอาชีพ ตลอดจนพ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นจ านวนมาก บุคลากรท่ีมีความรู้ทางภาษาและ
วฒันธรรมท่ีดีจะสามารถส่ือสาร   สร้างความเขา้ใจในความเหมือนและ/หรือความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอี้กทางหน่ึง บุคลิกลกัษณะท่ีมี 
ความเป็นมิตรของคนไทยซ่ึงเป็นท่ียอมรับของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวหรืออยูอ่าศยั เม่ือ 
ประกอบกบัการมีความรู้ทางภาษาองักฤษท่ีดีจะท าใหป้ระเทศมีบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และบริการท่ียงัคงสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยในอนัดบัตน้ ๆ และสามารถเผยแพร่ลกัษณะทางสังคม 
และวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีประทบัใจใหก้บันานาประเทศให้รู้จกัประเทศไทยไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีบุคลากรท่ี 
มีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติยงัสามารถเป็นบุคลากรท่ีท างาน 
อยูต่่างประเทศไดโ้ดยปราศจากก าแพงดา้นภาษาและวฒันธรรม โดยเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรในองคก์ร
ภายในประเทศท่ีมีสาขาอยูต่่างประเทศ หรือองคก์รต่างประเทศไดเ้ช่นกนั อนัเป็นโอกาสในการเรียนรู้และ
พฒันาการมีประสบการณ์ต่างสังคมและวฒันธรรม ท่ีเสริมสร้างการเปิดโลกทศัน์ตลอดจนสร้างบุคลากร
คุณภาพท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจดา้นสังคมและวฒันธรรมไทยใหก้บัชาวต่างชาติไดอี้กทางหน่ึง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
  ดว้ยความตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีในการพฒันาคนไทยในอนาคตใหมี้ศกัยภาพในการร่วมกนั 

พฒันาประเทศ โดยการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของตนเองและทิศทางของ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหเ้กิดความพร้อมทั้งกาย ใจ รวมทั้งสติปัญญา ท าใหส้ามารถปรับตวั 
รองรับบริบทการพฒันาในอนาคต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นภายใตบ้ริบทสังคมพหุวฒันธรรม มีจิตส านึก 
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ในวฒันธรรมท่ีดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผดิชอบ อนัเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของชุมชนและ 
สังคม จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเชิงรุกในการผลิตบุคลากรท่ีมีศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษเพื่อ 
อาชีพและการส่ือสารนานาชาติ โดยท่ีบุคลากรนั้นจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมี 

ศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานท่ีจะไปปฏิบติัในสาขาอาชีพต่าง ๆ หรือต่อยอดองค ์
ความรู้ส าหรับการศึกาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในปัจจุบนั ส่งผลใหจ้  าเป็นตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรสาขา 
วชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ และหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลร่วมกนัในเชิงรุก 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตช่ื้อใหม่คือ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ เพื่อ
เตรียมพร้อมบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนรองรับการแข่งขนั 

ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
ของมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถโดดเด่นดา้นภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อรองรับ 

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นนกัคิด นกัปฏิบติั และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งเป็นผูมี้
จริยธรรม รักและภูมิใจในวฒันธรรมไทย  

   

13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ 

 13.1 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

  รายวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งไปเรียนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนประกอบดว้ย รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป  

วชิาโท และวชิาเลือกเสรี 
  

 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

  นกัศึกษาสาขาอ่ืนภายในคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ หรือนกัศึกษาต่างคณะสามารถ 
เลือกเรียนรายวชิาจากหลกัสูตรน้ีได ้โดยเปิดสอนเป็นรายวชิาโทใหน้กัศึกษาไดเ้ลือกเรียน  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 การสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ สามารถออกไป
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัคิดและวเิคราะห์อยา่งมีระบบ มีจริยธรรมในวชิาชีพ  
มีจิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม และมีความเป็นสากล 
 

 1.2 ความส าคัญ 

  ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางท่ีใชใ้นการส่ือสารทัว่โลก เปรียบเสมือนอาวธุท่ีใชพ้ฒันาตนเอง 
ปกป้องตนเอง และช่วยเหลือผูอ่ื้น ดงันั้นหากสถาบนัการเรียนรู้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพดา้นการ 
ใชภ้าษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์และวฒันธรรมนานาชาติ จะช่วยพฒันาตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ และสามารถน า 
ไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

2) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะในส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการเขา้ใจมนุษย ์สังคม และวฒันธรรม มีสุนทรียภาพ
ทางภาษา มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์สามารถแกปั้ญหา
เชิงวเิคราะห์ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรคง์านหรือประกอบอาชีพ และด ารงตนใน
สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี    
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2. แผนพฒันาปรับปรุง     

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต ่า
กวา่ท่ี สกอ. ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยเนน้ให้
หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นหลกั 

ตัวบ่งช้ี 
หลกัสูตรปรับปรุงแลว้เสร็จ 
หลกัฐาน 
1. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

ติดตามตามความตอ้งการของ
หน่วยงาน องคก์ร และสถาน
ประกอบการ ดว้ยการเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญภาคธุรกิจมามีส่วนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตร 
 

ตัวบ่งช้ี 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
ระดบัมาก (3.51) 
หลกัฐาน 
รายงานผลการประเมิน ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

3. พฒันาคุณภาพนกัศึกษาให้
มีความรู้และประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

สร้างกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาได้

มีประสบการณ์ในการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและ

การแปล 

 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนกิจกรรมและจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 
หลักฐาน 
หลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

4. พฒันาคุณภาพของ
คณาจารยใ์หมี้ความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริมใหค้ณาจารย ์เขา้รับการ
อบรมทางวชิาการในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง                                           

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนคณาจารยเ์ขา้รับการอบรม
ปีละไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ100 
หลกัฐาน 
 หลกัฐานการเขา้รับอบรมทาง
วชิาการ    
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติ จ านวน 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  ภาคละ 8 สัปดาห์  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ าหลกัสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

  ไม่มี   
  

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  ภาคต้น  เดือนสิงหาคม   - เดือนธนัวาคม 

  ภาคปลาย  เดือนมกราคม  - เดือนพฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน  - เดือนกรกฎาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษา 

ระบบหน่วยกิตชั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 ขอ้ 5 และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1) เป็นผูส้าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั (ม. 6) หรือระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

2) เป็นผูส้าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
หรือระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 

3) เป็นผูส้าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัอ่ืน หรือสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืน 
ในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีใน 
สาขาวชิาอ่ืน 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นกัศึกษาบางคนมีพื้นฐานความรู้และความสามารถทางภาษาองักฤษนอ้ย 
2) นกัศึกษาบางคนมีพื้นฐานในการคิดวเิคราะห์นอ้ย 
3) นกัศึกษามีพื้นฐานภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั  
4) นกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าตอ้งพยายามพฒันาพื้นฐานความรู้ให้ 
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สูงข้ึน  
5) การเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษากบัระดบัมธัยมศึกษามีความแตกต่างกนั ดงันั้น  

นกัศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเร่ืองการปรับตวั 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   1) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 
   2) ก าหนดรายวชิาเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษและทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
   3) จดัโครงการนกัศึกษารุ่นพี่พบปะกบันกัศึกษารุ่นนอ้ง รวมทั้งในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหา 
ดา้นการเรียน หรือการปรับตวั คณะฯ แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อใหส้ามารถปรึกษาหรือ 
ขอค าแนะน าจากอาจารยใ์นทุก ๆ เร่ืองได ้ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีท่ี 1 300 300 300 300 300 

ชั้นปีท่ี 2  285 285 285 285 

ชั้นปีท่ี 3   270 270 270 

ชั้นปีท่ี 4    256 256 

รวม 300 585 855 1,111 1,111 

คาดวา่จะจบการศึกษา    256 256 

หมายเหตุ: อตัราการตกออกร้อยละ 5 
 

       2.6 งบประมาณตามแผนและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 

             2.6.1 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณทีต้่องการแต่ละปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

เงินเดือน 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 

ค่าตอบแทน 113,500 129,100 135,500 147,500 153,500 

ค่าใชส้อย  9,000 9,000 10,800 10,800 10,800 

ค่าวสัดุ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

รวมงบด าเนินการ 623,500 664,600 698,300 735,800 767,300 
 

              2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 

                        73,600 บาท/คน/ปี  
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 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบการเรียนในชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545  
     

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต ใหเ้ป็นไปตามตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ย 
การเทียบโอนหน่วยกิตในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 5 
      2) ระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์   
จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ ตามหลกัสูตรระดบั 

ปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   

   นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่นอ้ยกวา่ 129 หน่วยกิต โดยศึกษา 
รายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 

   1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 

    หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั    21 
    หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก       9 
   2) หมวดวชิาเฉพาะ       93 หน่วยกติ 

    2.1) กลุ่มวชิาพื้นฐาน/วชิาแกน                             21  

    2.2) กลุ่มวชิาเอก                              57 
                                                 แบ่งเป็น 2 แผนคือ  

แผน ก หลกัสูตรปกติ  
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั     30  
กลุ่มวชิาเอกเลือก     27  
แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา    

      กลุ่มวชิาเอกบงัคบั     30  
      กลุ่มวชิาเอกเลือก     21  
      กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา (บงัคบั)     6 
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    2.3) กลุ่มวชิาโท      15 
   3) หมวดวชิาเลอืกเสรี                6     หน่วยกติ 
   

  3.1.3 รายวชิา     

  3.1.3.1 รหัสวชิา 
 3.1.3.1 รหัสวชิา 
 รายวชิาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา  โดยแทนดว้ยอกัษร  2  ตวั  และตวัเลข   
3 หลกัน าหนา้ทุกรายวชิาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
  ตวัอกัษรสองตวั คือ GE  หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  ตวัเลขหลกัร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวชิา  ประกอบดว้ย 
   เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
   เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
   เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
   เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมย ัง่ยนื 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
     หมวดวชิาเฉพาะประกอบดว้ยรายวชิาในกลุ่มวชิาแกน กลุ่มวชิาเอก และกลุ่มวชิาโท          
มีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

          ก.  กลุ่มวชิาแกน 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
                                  H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  หมวดวชิา 

              O* หมายถึง หมวดวชิาแกน 
                                *รหสัวชิามาจากน าอกัษรล าดบัท่ี 2 ของค าวา่ Core 

(ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น) 
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เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
 เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
 เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
 เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
 เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

ข.  กลุ่มวชิาเอก 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
           H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  สาขาวชิา 

      S*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
   H*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
   A*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
   Z*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาจีน 
   N*   หมายถึง  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

*อกัษรตวัท่ีสองของรหสัวชิาน ามาจากอกัษรภาษาองักฤษล าดบัท่ี 2 ของช่ือภาษาองักฤษ 
ของแต่ละสาขาวชิา หากตวัอกัษรดงักล่าวซ ้ ากบัรหสัท่ีไดก้ าหนดมาก่อนหนา้น้ีแลว้ ใหใ้ชต้วัอกัษรล าดบัถดั 
ไป หรือใชต้วัอกัษรท่ีส่ือความหมายเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาเป็นอกัษรตวัท่ีสองของรหสัวชิา (ใชก้บัหมวดวชิา
เฉพาะ กลุ่มวชิาเอกของคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น)    

เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
 เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
 เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
 เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
 เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 30  ส าหรับวชิาเอกบงัคบั   

และ 31-99  ส าหรับวชิาเอกเลือก   
ค.  กลุ่มวชิาโท 

กลุ่มวชิาโทในคณะ 
                           อกัษรตวัแรก  คือ    คณะวชิา ประกอบดว้ย 
 H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวชิาโท 
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เลขหลกัร้อย  คือ  สาขาวชิาโท  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
เลข 2 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
เลข 3 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
เลข 5 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบญัชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
S    หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 
N    หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
L     หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวชิาโท 
เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 001 - 999 

                            (3) หมวดวชิาเลอืกเสรี 
    อกัษรตวัแรก คือ คณะวชิา ประกอบดว้ย  

H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  
    อกัษรตวัท่ีสอง คือ L* หมายถึง หมวดวชิาเลือกเสรี  
    เลขหลกัร้อย หลกัสิบและหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิาตั้งแต่ 001 -999  

*รหสัวชิามาจากน าอกัษรภาษาองักฤษล าดบัท่ี 2 ของคาวา่ Elective  
    (ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น) 
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3.1.3.2 ช่ือรายวชิา 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (General Education Courses) จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  
  1. กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 

  2. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

  3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 

  4. กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 

  5. กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมย ัง่ยนื (Quality of Life and Sustainable Society) 

ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกติ  ดังนี ้

1.  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills Courses) 

1) กลุ่มภาษา จ านวน 15 หน่วยกติ (Language Courses: 15 credits) 

รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ            3(3-0-6)  

 (Thai for Careers)   
GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1* 3(3-0-6)  

 (English for Communication 1*)   
     GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2* 

(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* 

หรือคะแนน TOEIC 

250 หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1* 
(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003* 

หรือคะแนน TOEIC 

350 หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

GE005 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2* 

(English for Communication in Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004* 

หรือคะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 
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 2) ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills Courses) 

รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 

Prerequisite 

GE067 ทกัษะการน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะ** 
(Presentation and Public Speaking 

Skills) 
 

3(3-0-6)  

* หมายเหตุ  
1. นกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีหน่ึง (Native English Speaker) และ/หรือ นกัศึกษาท่ีเรียน          

ในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนเตม็เวลามาไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี ตอ้งลงทะเบียนวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 วิชาคือ   GE002 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  GE003  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 และ 
GE005  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2 และตอ้งผา่นการประเมินผลตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเห็นชอบ 

1. Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied       

in a full-time English program at least six years. Registration for all four English language 

courses are required: GE002 English for Communication 1, GE003 English for Communication 2, 

GE004 English for Communication in Careers 1, and GE005 English for Communication in 

Careers 2. All students must pass the required course evaluation by the curriculum committee. 

2. นกัศึกษาท่ียืน่ผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า จะตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียน        

ท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 ท่ีเขา้ศึกษา โดยผลคะแนนภาษาองักฤษตอ้งมีอายไุม่เกิน 2 ปี  นบัจากวนัท่ีผลสอบประกาศและตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์   
การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษดงัต่อไปน้ี  
 2. Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent. All submissions 

must be completed within the second semester of the second academic year of study. The English 

test scores must be valid for no more than two years from the date of the announcement and  

must be in line with the English language proficiency criteria as follows: 

 

เกณฑ ์ก. หลกัสูตรนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษ 

ในการเรียนการสอนเท่านั้น 

Criterion  A. International programs using 

English 

as the medium of instruction only 

เกณฑ ์ข. หลกัสูตรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน ๆ 

ในการเรียนการสอน 

Criterion B. Programs using Thai and/or 

other languages  

as a medium of instruction 

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ข้ึนไป 

ใชท้ดแทนรายวิชา GE002    

2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 600 ข้ึนไป 

ใชท้ดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    

3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 650  ข้ึนไป 

ใชท้ดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004    

4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 700 ข้ึนไป 

ใชท้ดแทนรายวิชา  GE002, GE003, GE004 และ 
GE005 

1) Substitution of TOEIC score 550 or 

higher for GE002 

 

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ข้ึนไป 

ใชท้ดแทนรายวิชา GE002   

2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ข้ึนไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 

3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ข้ึนไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 

4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ข้ึนไป   
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002,  GE003,  GE004 และ 
GE005 

1) Substitution of TOEIC score 250 or 

higher for GE002 
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2) Substitution of TOEIC score 600 or 

higher for GE002 and GE003 

 

3) Substitution of TOEIC score 650 or 

higher for GE002, GE003 and GE004 

 

4) Substitution of TOEIC score 700 or 

higher for GE002, GE003, GE004 and 

GE005   

2) Substitution of TOEIC score 350 or 

higher for GE002 and GE003  

 

3) Substitution of TOEIC score 450 or 

higher for GE002, GE003 and GE004   

 

4) Substitution of TOEIC score 550 or 

higher for  GE002, GE003, GE004 and 

GE005  
 

                   
2.1 ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น เม่ือขอยกเวน้รายวิชา 

ภาษาองักฤษ โดยยืน่ผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษตามเกณฑ ์ก.  จะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษนั้น ๆ และตอ้งผา่นการ     
ประเมินผลตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเห็นชอบ 

  2.1 For students in the International programs using English as the medium of 

instruction only. When submitting the standardized test score of English in agreement with      

the Criterion A, they are required to register for the English courses and must pass the required 

course evaluation by the curriculum committee. 

  2.2 ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆ ในการเรียนการสอน  

  2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium      

of instruction. 

   2.2.1 เม่ือขอยกเวน้รายวิชาภาษาองักฤษโดยยืน่ผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ ์ข. นกัศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน  ๆ  ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัทดแทนให้ครบ/ไม่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยกิต ท่ีไดรั้บการยกเวน้  เพ่ือให้มีจ  านวน     

หน่วยกิตครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
   2.2.1 When requesting the exempt of English courses by submitting       

the standardized test score of English on the basis of criterion B, students must enroll in other 

courses offered at the university as equivalent to or more than the number of credits exempted       

in order to fulfill the program requirement. 

   2.2.2 นกัศึกษาท่ีขอยกเวน้รายวิชาภาษาองักฤษโดยยืน่ผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้น     

เกณฑ ์ข. ให้เป็นไปตามเกณฑ ์ก. โดยจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษนั้น  ๆ  และตอ้งผา่นการประเมินผลตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตรเห็นชอบ 

   2.2.2 Students who request for the exempt of English courses by 

submitting a standardized test score higher than Criterion B shall follow the criterion A.           

All students must register for all English courses and must pass the required course evaluation         

by the curriculum committee. 
 

** หมายเหตุ 

 เฉพาะนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยขีั้นสูง (หลกัสูตรนานาชาติ)  และ       
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE067 ทกัษะการน าเสนอและ           
การพดูในท่ีสาธารณะ (Presentation and Public Speaking Skills) แทนรายวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai        

for Careers)  

**Remark: 

 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship 

(International Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International 

Program) are required to enroll to study GE067 Presentation and Public Speaking Skills     

instead of enrolling in GE001 Thai for Careers.  
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2. กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จ านวน 3 หน่วยกติ     
  รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 

Prerequisite 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

GE120 จากศูนยสู่์การเป็นฮีโร่* 

(From Zero to Hero) 

3(3-0-6)  

 

* หมายเหตุ 

เฉพาะนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยขีั้นสูง (หลกัสูตรนานาชาติ) และหลกัสูตร       
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE120 จากศูนยสู่์การเป็นฮีโร่ (From Zero   

to Hero) แทนรายวิชา GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Innovation – Driven Entrepreneurship)  

*Remark: 

 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship 

(International Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International 

Program) are required to enroll to GE120 From Zero to Hero instead of enrolling in GE101 

Innovation-Driven Entrepreneurship. 

 

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology Course) จ านวน 3 หน่วยกติ  
รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 

Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม*  
(Foundation of Programming) 

3(2-2-5)  

*หมายเหตุ 

เฉพาะนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยขีั้นสูง (หลกัสูตรนานาชาติ) และหลกัสูตร       
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
(Foundation of Programming) แทนรายวิชา GE201การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ (Digital Innovative 

Thinking and Coding)  

*Remark: 

 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship 

(International Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International 

Program) are required to enroll to study GE210 Foundation of Programming instead of enrolling  

in GE201 Digital Innovative Thinking and Coding. 
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ส่วนที ่2  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป-เลอืก   นักศึกษาเลอืกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ จากกลุ่มวชิาต่อไปนี ้

Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 

9 credits from the following course groups: 

กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills) 

กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 

กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 

กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมย ัง่ยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 

(หมายเหตุ: Remark: รายวชิาและค าอธิบายรายวชิา ดูจากภาคผนวก ก Courses and Courses Description, 

please see Appendix A)  
 

 

2)  หมวดวชิาเฉพาะ  มี 3 กลุ่มวชิา จ  านวนรวม 93 หน่วยกิต ประกอบดว้ย   

ก. กลุ่มวชิาแกน จ านวน 21 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น  
 

  กลุ่มวชิาแกนคณะ เลือกรายวิชาในกลุ่มวชิาแกนคณะจ านวน 6 หน่วยกิต  
รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 

Prerequisite 

HO101    ทกัษะการรู้สารสนเทศ    
                (Information Literacy Skills)                                                                               

3(2-2-5) 

HO103    สุนทรียวจิกัษ์ 
                (Aesthetics Appreciation) 

3(3-0-6) 

HO117    อารยธรรมววิฒัน์ 
                (Evolution of Civilizations) 

3(3-0-6) 

HO118    การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
                (Critical Thinking)                                                                   

3(2-2-5) 

HO201   ภาษาและวฒันธรรม        
                (Language and Culture)                                                          

3(3-0-6) 

HO203   วาทศิลป์    
    (Speech Communication) 

3(2-2-5) 
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 HO301   จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั 
               (Ethics for Daily Life)  

3(3-0-6) 
 

 HO302   กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา   
               (Group Dynamics)  

3(2-2-5) 

 

 HO308  ความเขา้ใจทางมนุษยศาสตร์                         
 (Understanding in Human Sciences) 
             
              กลุ่มวชิาแกนสาขา 15 หน่วยกติ   เป็นรายวชิาบงัคบั 

3(3-0-6)   

HO119   การใชภ้าษาองักฤษ 1    
     (English Usage 1) 

3(2-2-5) 
 

HO120   พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ   
               (English Listening and Speaking Skills Development)   

3(2-2-5)  
 

HO121   พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ   
               (English Reading and Writing Skills Development) 
HO195   การใชภ้าษาองักฤษ 2    
     (English Usage 2) 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5)            ศึกษาก่อน HO119                                       

HO209   วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้ 
               (Introduction to Western Literary Works) 

3(2-2-5)  
 

  

ข. กลุ่มวชิาเอก   57  หน่วยกิต  
      วชิาเอกบังคับ    30  หน่วยกิต  
HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ                                                  3(2-2-5)                           
 (English Pronunciation) 
HS201 ค าและความหมาย                                                         3(2-2-5)            
 (Word and Meaning) 
HS205     การเขียนเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121 
 (Communicative Writing) 
HS208        การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในบริบททางธุรกิจ             3(2-2-5)                            
                   (Intercultural Communication in Business Context) 
HS210     การอ่านตามบริบท                                                              3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121   
                   (Reading in Context) 
HS211   ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้     3(2-2-5) 
     (Introduction to English Linguistics) 
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HS212       การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน     3(2-2-5) 
                    (English Conversation in Professions)  
HS213  การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้                                              3(2-2-5)             
  (Introduction to English-Thai Translation) 
HS304         การส่ือสารธุรกิจ 1                                                          3(2-2-5)                
                    (Business Communication 1) 
HS402         สัมมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ               3(2-2-5)       
                    (Seminar in the Use of English for Business Communication)  

 
วชิาเอกเลอืก จ านวน 27 หน่วยกิต  

แผน ก หลกัสูตรปกติ            เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 27 หน่วยกิต 
                                              นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาขา้มกลุ่มไดห้ากมีความจ าเป็น   
แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกจิศึกษา    วชิาสหกิจศึกษา  จ  านวน  6  หน่วยกิต   

                       และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 21 หน่วยกิต  
 
              รายวชิาเอกเลอืก 
รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 

Prerequisite 

วชิาเอกเลอืกกลุ่มวรรณกรรม 
HS233  วรรณคดีองักฤษเบ้ืองตน้                        3(2-2-5)             ศึกษาก่อน HO209  
        (Introduction to English Literature) 
HS346    เทวต านานตะวนัตก             3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209  
    (Western Mythology) 
HS347  เร่ืองสั้นองักฤษ              3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209 
  (English Short Stories) 
HS348  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน            3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209 
  (Children’s and Adolescent Literature) 
HS349  นวนิยายองักฤษ              3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209 
  (English Novels) 
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HS350  ละครองักฤษ                           3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HO209 
  (English Drama) 
HS351  นิยายวทิยาศาสตร์และแฟนตาซี             3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HO209 
  (Science Fiction and Fantasy Literature) 
HS352  ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก            3(2-2-5)               
  (Western Films and TV Series) 
HS353  เพลงและค าร้อง              3(2-2-5)               
  (Songs and Lyrics)        
HS444  กวนิีพนธ์วจิกัษณ์              3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HO209  
  (English Poetry Appreciation) 
  
วชิาเอกเลอืกกลุ่มภาษาศาสตร์  
HS342  สัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ              3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HS103 
  (English Phonetics and Phonology)                                                                                    
HS343      วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ                                                    3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HO119  
                 (English Syntax)                                                                                                     
HS345      ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ                                                         3(2-2-5)         ศึกษาก่อน HS201 
                  (English Morphology)                                                                                                        
HS355 นานาภาษาองักฤษโลก                 3(2-2-5) 
  (Global Englishes) 
HS356  ภาษาศาสตร์สังคม                    3(2-2-5) 
  (Sociolinguistics) 
HS357  การวเิคราะห์ตวับทภาษา               3(2-2-5) 
  (Textual Analysis) 
HS358  ภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูล                 3(2-2-5) 
  (Corpus Linguistics) 
HS359  การเปรียบต่างของภาษาองักฤษและภาษาไทย                3(2-2-5)   
  (Contrastive Analysis of English and Thai)  
HS360  วจันปฏิบติัศาสตร์                  3(2-2-5) 
  (Introduction to Pragmatics) 
HS361  วาทกรรมวิเคราะห์                      3(2-2-5)  
  (Discourse Analysis) 
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วชิาเอกเลอืกกลุ่มทกัษะภาษาองักฤษ 
HS333 การจดบนัทึกและสรุปความ            3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HO120 
  (Note-taking and Summary Writing) 
HS334 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ                                   3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS103 
           (English Oral Reading for Careers)  
HS335       การอ่านเพื่อการคิดวเิคราะห์                                                            3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS210 
                  (Critical Reading) 
HS336      การอ่านเพื่อสุนทรียะ                   3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HO121 
            (Reading for Appreciation) 
HS440       เทคนิคการอภิปราย        3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HO120 
            (Discussion Techniques) 
HS441       การพดูขั้นสูงเพื่องานอาชีพ       3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HO120  
            (Advanced Speaking for Careers) 
HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์                                  3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HS205 
  (Critical Writing) 
HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ        3(2-2-5) 
  (English from the Media) 
HS456  การออกเสียงผา่นเพลง        3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS103 
  (English Pronunciation through Songs) 
HS457  การเขียนเชิงสร้างสรรค์           3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HS205 
  (Creative Writing) 
 

วชิาเอกเลอืกกลุ่มทกัษะการแปล   
HS362  การแปลไทย-องักฤษ        3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Introduction to Thai-English Translation) 
HS363  การแปลข่าว 1                                                           3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (News Translation 1) 
HS364  การแปลสารคดี 1                     3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Documentary Translation 1) 
HS365  การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 1                 3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
           (Business and Public Relations Translation1) 
HS366  การแปลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Science and Technology Translation) 
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HS367  การแปลเชิงวฒันธรรม               3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HS213 
  (Cultural Translation) 
HS368  การแปลงานวชิาการ                3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS213 
  (Academic Translation) 
HS369  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 1                          3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS213 
  (Translation of Films and Television Scripts 1) 
HS458  การแปลข่าว 2                  3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS363 
  (News Translation 2)                                                                                                   
HS459  การแปลสารคดี 2                 3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS364 
  (Documentary Translation 2)                                                                                     
HS460  การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 2                                   3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS365 
  (Business and Public Relations Translation 2)                                                           
HS461  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 2                                       3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS369 
  (Translation of Films and Television Scripts 2)                
HS462  การแปลงานวรรณกรรม                                                                  3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Literary Translation) 
 
วชิาเอกเลอืกกลุ่มภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิและงานอาชีพ  
HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้ในการส่ือสารธุรกิจ                          3(2-2-5)                           
                 (Basic Research Methodology in Business Communication) 
HS338     การส่ือสารธุรกิจ 2                                                  3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS304  
                (Business Communication 2) 
HS370  ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจไมซ์             3(2-2-5)    
  (English for MICE Business) 
HS371  ภาษาองักฤษเพื่องานอุตสาหกรรม      3(2-2-5)     
  (English for Industrial Work)    
HS431 ภาษาองักฤษเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์             3(2-2-5)                             
                (English for International Trade and Logistics) 
HS446     การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจ                                                3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS205 
                (Business Report and Proposal Writing) 
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HS447     การเขียนเพื่อการส่ือสารองคก์รทางธุรกิจ                                              3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS304 
                (Writing for Corporate Communication in Business) 
HS463  ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม       3(2-2-5) 
   (English for Hotel and Tourism Industries) 
HS464  ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน         3(2-2-5) 
  (English for Airline Industry) 
HS465  ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการสุขภาพ            3(2-2-5) 
  (English for Healthcare Industry) 
HS466  ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก ์         3(2-2-5)    
  (English for Tour Guide) 
 
กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
HS449 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                                                        3(1-4-4)                        
  (Independent Study) 
HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ                                                        3(0-20-10)                         
  (Professional Internship) 
HS452 สหกิจศึกษา                                                                                   6(0-40-20)                         
                 (Co-operative Education) 
 
  ค.  กลุ่มวชิาโท 15  หน่วยกติ 
               กลุ่มวชิาโทของสาขาอ่ืนท่ีเปิดสอนภายในคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  และกลุ่มวชิา 
โทต่างคณะท่ีนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติสามารถเลือกเรียนได ้ 
จ านวน 15 หน่วยกิต  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่ประสงคจ์ะเลือกวชิาโท สามารถเลือกเรียนรายวชิาเอกเลือก 
ทดแทนได ้จ านวน 15 หน่วยกิต 
  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาโท แต่ไม่ประสงคจ์ะเลือกเรียนวชิาโทในคณะใดคณะหน่ึง
โดยเฉพาะ ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทเลือกนอกคณะหรือนอกสาขาวชิา จ านวน 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 
จากรายวชิาในกลุ่มวชิาโทท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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  กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติเปิดให้นกัศึกษาสาขาอ่ืน   
และคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได ้ จ  านวน 15 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 

Prerequisite 

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ                   3(2-2-5) 
    (Business English Conversation)  
HX006 การส่ือสารธุรกิจ       3(2-2-5) 
    (Business Communication)  
HX007 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและต่อรองทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
    (English for Business Presentation and Negotiation)  
HX008 การอ่านทางธุรกิจ      3(2-2-5)  
    (Readings in Business) 
HX011 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้     3(2-2-5) 
  (Introduction to English-Thai Translation) 
 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี   6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาเลือกเสรีจ านวนอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต  โดยนกัศึกษาอาจเลือกลงทะเบียน 

รายวชิาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หรือต่างมหาวทิยาลยัทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลง/ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัหรือไดรั้บการรับรองจากส านกังาน ก.พ.  
 

หมายเหตุ  นักศึกษา ปวส. เทยีบโอนทีเ่ข้าศึกษาในหลกัสูตรฯ ให้ได้รับการยกเว้นรายวชิาดังต่อไปนี ้
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไดรั้บการยกเวน้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั ไดรั้บการยกเวน้ จ านวน 2 วชิา รวม 6 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 
  วชิา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  
  วชิา GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
 1.2 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก ไดรั้บการยกเวน้ ทั้งหมด 3 วชิา รวม 9 หน่วยกิต 
2. หมวดวชิาเฉพาะ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไดต้ามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการเทียบโอน
หน่วยกิต ในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการเทียบโอนความรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การ ศึกษาในระบบตาม
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไดรั้บการยกเวน้ทั้งหมด  
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

แผน ก. หลกัสูตรปกติ (4 ปี) 
ช้ันปีที ่1 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) - 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1* 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) - 

HO119 วชิาแกนสาขา:  
การใชภ้าษาองักฤษ 1 

3(2-2-5) - 

HS103 วชิาเอกบงัคบั:  
การออกเสียงภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) - 

 รวม 18  

 

 

ช้ันปีที ่1 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2* 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือ

เทียบเท่า 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

HO120 วชิาแกนสาขา:   
พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ   

3(2-2-5) - 

HO121 วชิาแกนสาขา:  
พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) - 

HO195 วชิาแกนสาขา:  
การใชภ้าษาองักฤษ 2      

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO119                                       

 รวม 18  
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ช้ันปีที ่2 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 3(3-0-6) - 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HS201 วชิาเอกบงัคบั:  
ค าและความหมาย 

3(2-2-5) - 

HS205 วชิาเอกบงัคบั:  
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121 

HS210 วชิาเอกบงัคบั:  
การอ่านตามบริบท 

3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121 

HS212  วชิาเอกบงัคบั:   
การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน 

3(2-2-5)           - 

 รวม 21                                                      
ช้ันปีที ่2 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 
 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน 
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HO209 วชิาแกนสาขา:  
วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้  

3(2-2-5)           - 

HS211 วชิาเอกบงัคบั:   
ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           -  

HS213 วชิาเอกบงัคบั:   
การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           - 

HS208 วชิาเอกบงัคบั:   
การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในบริบททางธุรกิจ 

3(2-2-5)           - 

 วชิาโท (1 วชิา) หรือวชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

 รวม 21  

 



มคอ.2 

 

29 
 

ช้ันปีที ่3 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

HS304 วชิาเอกบงัคบั:  
การส่ือสารธุรกิจ 1 

3 (2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1 วชิา)  3 - 

 รวม 15-18  

 

 

 

ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  
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ช้ันปีที ่4 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

HS402 วชิาเอกบงัคบั:  
สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

3(0-6-3) - 

 วชิาเอกเลือก (2-3 วชิา)  6-9 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  

 

 

 

ปีที ่4 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (1-2 วชิา) 3-6 - 

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

 รวม 6-9  

 

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึง
จะมีประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

 -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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แผนสหกจิศึกษา   
ช้ันปีที ่1 ภาคต้น  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) - 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1* 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) - 

HO119 วชิาแกนสาขา:  
การใชภ้าษาองักฤษ 1 

3(2-2-5) - 

HS103 วชิาเอกบงัคบั:  
การออกเสียงภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) - 

 รวม 18  

 

 

ช้ันปีที ่1 ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2* 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือ

เทียบเท่า 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

HO120 วชิาแกนสาขา:   
พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ   

3(2-2-5) - 

HO121 วชิาแกนสาขา:  
พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) - 

HO195 วชิาแกนสาขา:  
การใชภ้าษาองักฤษ 2      

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO119                                       

 รวม 18  
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ช้ันปีที ่2 ภาคต้น  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 3(3-0-6) - 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HS201 วชิาเอกบงัคบั:  
ค าและความหมาย 

3(2-2-5) - 

HS205 วชิาเอกบงัคบั:  
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121 

HS210 วชิาเอกบงัคบั:  
การอ่านตามบริบท 

3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121 

HS212  วชิาเอกบงัคบั:   
การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน 

3(2-2-5)           - 

 รวม 21  

                                                    
ช้ันปีที ่2 ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 
 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน 
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HO209 วชิาแกนสาขา:  
วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้  

3(2-2-5)           - 

HS211 วชิาเอกบงัคบั:   
ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           -  

HS213 วชิาเอกบงัคบั:   
การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           - 

HS208 วชิาเอกบงัคบั:  
การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในบริบททางธุรกิจ 

3(2-2-5)           - 

 วชิาโท (1 วชิา) หรือวชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

 รวม 21  

 



มคอ.2 

 

33 
 

ช้ันปีที ่3 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

HS304 วชิาเอกบงัคบั:  
การส่ือสารธุรกิจ 1 

3 (2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1 วชิา)  3 - 

 รวม 15-18  

 

 

 

ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  
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ช้ันปีที ่4 ภาคต้น  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

HS402 วชิาเอกบงัคบั:  
สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

3(0-6-3) - 

 วชิาเอกเลือก (2-3 วชิา)  6-9 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  

 

 

 
 
ช้ันปีที ่4 ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไขก่อนเรียน 

 สหกิจศึกษา  6(0-40-20)  

 รวม 6  

 

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึง
จะมีประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

 -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกติ  ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
  1) กลุ่มวชิาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ 3(3-0-6) 
 (Thai for Careers)  

         พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน  การ
เขียน การใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบติัทกัษะ
การใชภ้าษาไทยโดยใชบ้ทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหดัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
อาชีพตามสาขาของผูเ้รียน 

        Development of standard Thai language skills: listening, 
speaking, reading, and writing; use of Thai language to develop 
thinking process and careers; practice of Thai language skills 
through lessons, reading passages, and exercises relating to 
students’ future careers 

 

   

GE002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication 1)  
         พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั โดย

เนน้ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญั และรายละเอียดจากขอ้ความหรือบท
สนทนาสั้น ๆ   การพดูทกัทาย เร่ิมตน้บทสนทนา แนะน าตนเอง ตอ้นรับ ถาม
และตอบขอ้มูล      อยา่งง่าย การอ่านขอ้ความระดบัยอ่หนา้อยา่งง่าย ๆ เพื่อจบั
ใจความส าคญัและแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความสั้น ๆ  ในรูปแบบทัว่ไป
และผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

        Development of English communication skills in 
everyday life focusing on listening to short passages or 
conversations for main ideas and details, greeting, taking part 
in small talks, introducing oneself, welcoming, asking and 
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giving basic information, reading short passages for main ideas 
and expressing opinions towards what is being read, and 
writing short passages in both general and electronic forms 

   

GE003 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือ

เทียบเท่าตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

         พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั  โดย
เนน้ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบท
สนทนา       ท่ีซบัซอ้นข้ึน  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และ
แสดงความคิดเห็น  การพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีพบในชีวติประจ าวนั รวมทั้ง
การน าเสนอและเปรียบเทียบขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งง่าย  การอ่านขอ้ความใน
หวัขอ้ท่ีหลากหลาย  ทั้งในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

        Development of English communication skills in 
everyday life focusing on listening to more complicated 
passages or conversations for main ideas and details, taking 
part in conversations by asking, responding, and expressing 
opinions, speaking in various situations in everyday life as well 
as presenting and comparing basic business information, 
reading more complicated passages on diverse topics 

 

   

GE004  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC หรือ

เทียบเท่าตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

         พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้ง            
กบัสาขาวชิา บูรณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทาง
โทรศพัทน์ าเสนอขอ้มูล  เปรียบเทียบและวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  เขียน
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บนัทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษา
รายละเอียดและสรุปใจ  ความส าคญั  ก าหนดใหมี้การอ่านนอกเวลาและ
การศึกษาดว้ยตนเอง 

        Development of English for business communication 
skills relating to students’ fields of study by integrating the four 
skills: listening, speaking, reading, and writing, including 
telephone conversation; presenting, comparing, and analyzing 
business information; reading news or articles for details and 
summarizing main ideas; external readings and self-study 
lessons 

   

GE005  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1  หรือคะแนน 

TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

         พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้ง
กบัสาขาวชิา บูรณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ขอ้คิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวติัส่วนตวัและจดหมายสมคัรงาน  อ่านข่าว
หรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคญั  ก าหนดใหมี้การ
อ่านนอกเวลาและการศึกษาดว้ยตนเอง 

        Development of English for business communication 
skills relating to students’ fields of study by integrating the four 
skills: listening, speaking, reading, and writing, including 
presentation and discussion skills, job interview, writing 
resumes and application letters, reading news or articles for 
details and summarizing main ideas, external readings and self-
study lessons 
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         2) กลุ่มวชิาทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills Course)                   3(3-0-6) 
GE067  ทกัษะการน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะ  

 (Presentation and Public Speaking Skills) 

        การน าเสนอแนวคิดดา้นงานเทคโนโลย ี การน าเสนอภายในเวลาท่ี
ก าหนด    การพดูในท่ีสาธารณะเพื่อโนม้นา้วนกัลงทุน ทกัษะการน าเสนอส่วน
บุคคล เรียนรู้เก่ียวกบัภาษากาย การใชส้ไลดเ์พื่อการน าเสนออยา่งมี
ประสิทธิภาพ และวธีิการใชค้  าพดูใหเ้ป็นส่ิงท่ีมีค่าน่าฟัง 

        Pitching technology concepts within the time limit, public 
speaking that attends the capital venture, personal presentation 
skills, body language, using slides effectively, and how to 
hack the spoken word into something worth listening to 

 

   

2. กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
GE101 การประกอบการทีข่ับเคลือ่นด้วยนวตักรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  

         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี 
แนวคิด ทกัษะ ทศันคติ และความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยการ
ตระหนกัถึงปัญหาและโอกาส  เพื่อคน้หาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์
ในการแกไ้ขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดใหเ้กิดการ
ปฏิบติัในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม 

        Entrepreneurial process to develop and integrate theories, 
ideas, skills, mindsets, and entrepreneurial capabilities in 
order to explore and generate ideas for solving problems and 
creating value, as well as development for business practice 

 

   

GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่  
(From Zero to Hero) 
        กรอบแนวคิดการสร้างสตาร์ทอพั  กระบวนการ แนวคิด เคร่ืองมือและ     
ความทา้ทายของการสร้างธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ  โครงสร้างและแนวคิด

3(3-0-6) 
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ตลาด   ท่ีส าคญั  กระบวนการการน าไอเดียมาสู่ตลาดโดยใชก้รอบแนวคิดและ
วธีิการตรวจสอบไอเดียท่ีเป็นท่ีนิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยทุธ์
แรงยดึเหน่ียวส าหรับสตาร์ทอพั ความสามารถและความน่าสนใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

        Frameworks of creating startups. The process, concepts, 
tools, and challenges of creating a successful new venture. 
Key market structures and concepts. Process of bringing ideas 
to market using popular idea validation frameworks and 
methodologies. Business model design and cohesive strategy 
for startups. Capabilities and interest in being an entrepreneur. 

 

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโค้ด 3(3-0-6) 
 (Digital Innovative Thinking and Coding)  

           แนวคิด มุมมอง และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และการแกปั้ญหาในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  ฝึกทกัษะ
พื้นฐานการใชแ้อปพลิเคชนั และการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์มยัใหม่ผา่น
กระบวนการคน้ควา้ วเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล จนเกิดนวตักรรมท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสังคม 

        Concepts, points of view and applications of information 
technology to support learning and problem solving in the 
digital economy era, as well as practice in fundamental skills 
for application usage and modern application program 
development through researching, analyzing and assessing 
data leading to innovation responding to people’s needs 
 

 

GE210 พืน้ฐานการเขียนโปรแกรม 
(Foundation of Programming) 

3(2-2-5) 
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        การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ ประเภทของตวัแปร นิพจน์ การก าหนดค่า 
โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟังกช์นั 

        Introduction to building blocks of programming, 
primitives, expressions, assignments, and functions 

 

 

ส่วนที ่2  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป-เลอืก นักศึกษาสามารถเลอืกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  

 (รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา ดูจากภาคผนวก ข)  
 
 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

ก. กลุ่มวชิาแกน 
1) วชิาแกนคณะ 
 

HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ      3(2-2-5)   
 (Information Literacy Skills) 
 ทกัษะการเรียนรู้  ความส าคญั  กระบวนการพฒันาความรู้และทกัษะสารสนเทศ   ประกอบดว้ย   
การวเิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดย 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ   การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ   
 

HO103 สุนทรียวจัิกษ์  3(3-0-6)  
 (Aesthetics Appreciation) 
                  คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ การเขา้ถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน 

การดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

 
HO117 อารยธรรมววิฒัน์ 3(3-0-6)  
 (Evolution of Civilizations) 
                  ววิฒันาการดา้นต่าง ๆ ของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 
ในอนาคต 
 
HO118 การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 3(2-2-5)  
 (Critical Thinking) 
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  การวเิคราะห์ลกัษณะของการอา้งเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผูอ่ื้นยอมรับ วธีิการคน้หาความจริง 
ท่ีซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัชุดของการอา้งเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผา่นกิจกรรมกลุ่มโดยการใช ้
เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่าน การพดู และการเขียน รวมทั้งแนวทาง 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัของตนเอง 
 
HO201 ภาษาและวฒันธรรม  3(3-0-6) 
 (Language and Culture) 
       ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก   
ภาษาท่ีสะทอ้นความเป็นอยู ่ ค่านิยม  ความเช่ือของคนในสังคม  การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาท่ี 
เหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด      
 
HO203 วาทศิลป์  3(2-2-5) 
 (Speech Communication)  
   ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองตน้และการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องคป์ระกอบของการพดูท่ีดี 
ความส าคญัของการพดูในสังคม  การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีพดู  การพิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้าง 
บุคลิกภาพท่ีดีในการพดู และฝึกปฏิบติั 
 
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 (Ethics for Daily Life) 
แนววธีิศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เพื่อประยกุตสู่์การคิดพิจารณาประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
คุณค่าของชีวิตประจ าวนั โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรองรอบดา้นอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 
HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา    3(2-2-5)  
    (Group Dynamics) 
 ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยใหแ้กปั้ญหาในการท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การ 
ฝึกจดัการด าเนินการ    และเขา้ร่วมในการแกปั้ญหา    การฝึกสร้างนโยบายและจดักลุ่มการเรียนรู้ในรูป 
ของคณะกรรมการ   การประชุมและการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
HO308  ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์    3(3-0-6)   
 (Understanding in Human Sciences)  



มคอ.2 

 

42 
 

แนววธีิในการศึกษาองคค์วามรู้และประสบการณ์ของมนุษย ์ตลอดจนปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัความเป็นมนุษยแ์ละส่ิงสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการ 

เพื่อสร้างความเขา้ใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย ์

 
2) วชิาแกนสาขา  
 

HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1 3(2-2-5)  
 (English Usage 1) 
 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ โดยเนน้ 
ท่ีความถูกตอ้งเหมาะสมของการเลือกใชค้  า ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ และท าเนียบภาษาท่ี 
สอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษาเกิดข้ึน   
 
HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 (English Listening and Speaking Skills Development) 
 การฝึกฟังและฝึกสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั ความเขา้ใจ    
ศพัทแ์ละส านวน ฝึกส่ือสารและโตต้อบ แสดงความคิดเห็นเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  
HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 (English Reading and Writing Skills Development) 
                 เทคนิคท่ีช่วยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะการอ่าน การฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้นและ 
พบบ่อยในชีวติประจ าวนั เพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุนหลกั รวมทั้งความเขา้ใจใน 
ศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน ฝึกเขียนขอ้ความระดบัอนุเฉทในหวัขอ้ง่าย ๆไม่ซบัซอ้น รวมทั้ง 
การฝึกเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ีไดอ่้าน  
 
HO195 การใช้ภาษาองักฤษ 2 3(2-2-5)  
 (English Usage 2) 
 ศึกษาก่อน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1                                   
 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษท่ี 
ซบัซอ้นยิง่ข้ึน โดยเนน้ความถูกตอ้งเหมาะสมและการประยกุตใ์ชค้  า ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์  
รูปแบบ และท าเนียบภาษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีหลากหลาย 
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HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Western Literary Works) 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวรรณกรรมตะวนัตก โดยเฉพาะวรรณกรรมภาษาองักฤษ ประวติัความ 
เป็นมา รูปแบบ แก่นเร่ือง และกลวธีิการประพนัธ์ การอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรองภาษาองักฤษ 
ท่ีคดัสรร เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิด ค่านิยม และโลกทศัน์ตะวนัตกท่ีสะทอ้นผา่นวรรณกรรม   
 
ข. กลุ่มวชิาเอก 
1) วชิาเอกบังคับ 
 

HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ        3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 
 ระบบการออกเสียง  การฝึกออกเสียงพยญัชนะ  สระ  และประโยคภาษาองักฤษจากส่ือต่าง ๆ  
โดยเนน้เร่ืองการออกเสียงสูง  ต ่า  และเสียงหนกัเบาในค าและประโยค  เพื่อประโยชน์ในการพดูและ 
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  การฝึกออกเสียงในห้องปฏิบติัการทางภาษา  และการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
ต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนดว้ยตนเอง 
 
HS201       ค าและความหมาย        3(2-2-5) 
                  (Word and Meaning) 
 ลกัษณะและโครงสร้างของค าท่ีประกอบข้ึนมาจากหน่วยค าประเภทต่าง ๆ การสร้างค า  
วธีิหาความหมายของค าจากโครงสร้างของค า บริบท และพจนานุกรม 
 
HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร   3(2-2-5)  
 (Communicative Writing) 
                    ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ  
 หลกัและการฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียนและแบบเขียน 
โดยอิสระโดยเนน้ความถูกตอ้งในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย   
 
HS208        การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในบริบททางธุรกจิ                                                     3(2-2-5)  
                   (Intercultural Communication in Business Context) 
                   ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ โดยเน้น 
ท่ีพฤติกรรมการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ มิติท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมทางเศรษฐกิจระดบัโลก การตระหนักในความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม และองคป์ระกอบ 
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ท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จในความสัมพนัธ์ทางการคา้และธุรกิจ 
 
HS210 การอ่านตามบริบท         3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 
                 ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
                 การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นข้ึน เพื่อจบัใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน 
หลกั และรายละเอียดสนบัสนุนรอง รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน การเลือกความ 
หมายของค าท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจากบริบท และการอ่านตีความ  
 
HS211      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบือ้งต้น                                                                          3 (2-2-5) 
                 (Introduction to English Linguistics) 
ความหมาย ประวติั แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบภาษาประกอบดว้ย 
ระบบเสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบความหมาย รวมทั้งการเรียนรู้ภาษา 
 
HS212      การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน      3(2-2-5) 

    (English Conversation in Professions)  
     การสนทนาภาษาองักฤษในบริบทของการท างาน ฝึกพดูส านวนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั 
บุคคลและสถานการณ์ 
 
HS213     การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น  3(2-2-5) 
    (Introduction to English – Thai Translation) 
   หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
 
HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1   3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1)  
 หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของ 
จดหมาย  ความเหมาะสมของถอ้ยค าและความชดัเจนของขอ้ความ การฝึกเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ  
ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนประวติัยอ่ การเขียนจดหมายสมคัรงาน การกรอก 
ใบสมคัร  การสัมภาษณ์เขา้ท างาน 
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HS402        สัมมนาการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ                                                        3(2-2-5) 
                   (Seminar in the Use of English for Business Communication) 
                   ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจในปัจจุบนั การวิเคราะห์ 
ประเมิน และเสนอทางออกเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะท่ีเรียนมา รวมทั้ง 
การใชก้รณีศึกษา บทความวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ ทั้งท่ีตีพิมพ ์
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

2) วชิาเอกเลอืก  
กลุ่มวรรณกรรม  
 

HS233  วรรณคดีองักฤษเบือ้งต้น                  3(2-2-5)               
   (Introduction to English Literature) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS346    เทวต านานตะวนัตก                   3(2-2-5)               
    (Western Mythology) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  เทวต านานกรีกและโรมนั เร่ืองราวจากคมัภีร์ไบเบิล และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ 
วฒันธรรมตะวนัตก 
   
HS347  เร่ืองส้ันอังกฤษ                     3(2-2-5)               
  (English Short Stories) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  เร่ืองสั้นองักฤษท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสังคม 
 
HS348  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน       3(2-2-5)               
  (Children’s and Adolescent Literature) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  รูปแบบการประพนัธ์ แนวคิดและคุณค่าในงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ สาหรับเด็กและ 
เยาวชน 
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HS349  นวนิยายอังกฤษ         3(2-2-5)               
  (English Novels) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์นวนิยายองักฤษท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสังคม  
 
HS350  ละครองักฤษ         3(2-2-5)               
  (English Drama) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  บทละครส าคญัองักฤษและอเมริกนัท่ีสะทอ้นภาพชีวิตและสังคม แนวคิดและปรัชญา  
 
HS351  นิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซี        3(2-2-5)               
  (Science Fiction and Fantasy Literature) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  องคป์ระกอบและรูปแบบของนิยาย เร่ืองสั้น และภาพยนตร์แนววทิยาศาสตร์และแฟนตาซี 
ท่ีมีอิทธพลต่อวฒันธรรมโลก 
 
HS352  ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก                       3(2-2-5)               
  (Western Films and TV Series) 
  องคป์ระกอบและววิฒันาการภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก สาระของภาพยนตร์และซีรีส์ท่ี 
สะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสังคม  
 
HS353  เพลงและค าร้อง         3 (2-2-5)               
    (Songs and Lyrics)  
    องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์เพลง อิทธิพลของเพลงต่อวฒันธรรม และอิทธิพลของ
วฒันธรรมท่ีมีต่อแนวเพลงและเน้ือเพลง  
 
HS444  กวนิีพนธ์วจัิกษณ์                    3(2-2-5)               
  (English Poetry Appreciation) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
  องคป์ระกอบและรูปแบบของบทกว ี บทร้อยกรองภาษาองักฤษ สาระของกวนิีพนธ์ท่ีสะทอ้น 
แนวคิด ปรัชญา และสังคม 
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กลุ่มภาษาศาสตร์  
HS342  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาองักฤษ       3(2-2-5)    
  (English Phonetics and Phonology)                                                                               
  ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ   
  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัสัทศาสตร์และสทัวทิยาภาษาองักฤษ สัทอกัษร การฝึก 
ปฏิบติัเก่ียวกบัระบบเสียงภาษาองักฤษในหอ้งปฏิบติัการภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการออกเสียง 
ภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 
HS343       วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ                                                          3(2-2-5)   
                  (English Syntax)                                                                                                     
  HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1  
  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัวากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครงสร้าง 
ประโยคภาษาองักฤษตามทฤษฎีวากยสัมพนัธ์ การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ีนเก่ียวกบัโครงสร้างประโยคภาษา 
องักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสารของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 
HS345       ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ                                                              3(2-2-5)            
                  (English Morphology)                                                                                                         
  ศึกษาก่อน HS211 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบือ้งต้น  
  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครงสร้าง 
หน่วยค าภาษาองักฤษตามทฤษฎีวทิยาหน่วยค า การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัระบบโครงสร้างและ
ความหมายของหน่วยค าของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 
HS355 นานาภาษาองักฤษโลก          3(2-2-5) 
  (Global Englishes) 
  ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายของภาษาองักฤษในโลกยคุปัจจุบนั  
บทบาทและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษในฐานะเจา้ของภาษา ในฐานะภาษาท่ีสอง  และในฐานะภาษาต่าง 
ประเทศ รวมไปถึงความแตกต่างของภาษาองักฤษแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นแต่ละภูมิภาค 
 
HS356  ภาษาศาสตร์สังคม             3(2-2-5) 
  (Sociolinguistics) 
  แนวคิดพื้นฐานและหลกัการส าคญัของภาษาศาสตร์สังคม ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของภาษาท่ี 
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สัมพนัธ์กบับริบททางสังคม องคป์ระกอบทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อการใชภ้าษา และการประยกุตใ์ช ้
ความรู้เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
HS357  การวเิคราะห์ตัวบทภาษา        3(2-2-5) 
  (Textual Analysis) 
  การวเิคราะห์ค าและตวับทของค าทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชโ้ปรแกรมประมวลค า 
ในภาษาองักฤษ และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
HS358  ภาษาศาสตร์คลงัข้อมูล          3(2-2-5) 
  (Corpus Linguistics) 
  การวเิคราะห์ค าปริมาณมากท่ีเก็บไวใ้นคลงัขอ้มูลระบบดิจิทลั โดยการใชซ้อฟทแ์วร์ส าหรับ 
ประมวลค า ร่วมกบัการประยกุตท์ฤษฎีและเทคนิคเฉพาะของภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูลเพื่อศึกษาค าและ 
บริบทในภาษาองักฤษ 
 
HS359  การเปรียบต่างของภาษาองักฤษและภาษาไทย        3(2-2-5) 
  (Contrastive Analysis of English and Thai)  
  หลกัการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในดา้นการออกเสียง  
การเลือกใชค้  าศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์และความหมายของค า 
 
HS360  วจันปฏิบัติศาสตร์          3(2-2-5) 
  (Introduction to Pragmatics) 
  ภาษาท่ีใชต้ามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยเนน้การตีความจุดมุ่งหมายของผูพ้ดูในดา้น การใช ้
ภาษาแบบวจันกรรม ความหมายท่ีส่ือเป็นนยั ดรรชนียพ์จน์ และความสุภาพในการใชภ้าษา 
 
HS361  วาทกรรมวเิคราะห์             3(2-2-5)  
  (Discourse Analysis) 
  การวเิคราะห์และตีความบทสนทนาโดยใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ร่วมกบัปัจจยัทางสังคม  
โดยเนน้การวิเคราะห์บทสนทนา การใชภ้าษาองักฤษของกลุ่มคนในแวดวงอาชีพต่าง ๆ และการส่ือสาร 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ของกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุท่ีใชภ้าษาองักฤษ 
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กลุ่มทกัษะภาษาองักฤษ 
HS333 การจดบันทกึและสรุปความ              3(2-2-5)              
  (Note-taking and Summary Writing) 
 ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
 หลกัและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค าบรรยายจากการฟัง การอ่าน การฝึกยอ่และสรุปความ 
 
HS334 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ                                        3(2-2-5)        
           (English Oral Reading for Careers)  
           ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
                 ทฤษฎีและบทความทางสัทศาสตร์ และภาษาศาสตร์เชิงสังคม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัทลกัษณ์ 
และลกัษณะน ้าเสียง และการน ามาประยกุตใ์ชก้บัหลกัและวธีิการอ่านประกาศ โฆษณา ข่าว และการบรรยาย
ประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ เทคนิคการใชน้ ้าเสียง การฝึก การออกเสียงใหถู้กตอ้ง การฝึกปฏิบติัจริงทั้ง 
ในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและสถานการณ์จ าลอง 
 
HS335       การอ่านเพือ่การคิดวเิคราะห์                                                                3(2-2-5)         
                  (Critical Reading) 
  ศึกษาก่อน HS210 การอ่านตามบริบท 
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นข้ึน วเิคราะห์รูปแบบการใชภ้าษา ลีลา และ 
โวหารของขอ้ความท่ีไดอ่้าน ประเมินขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ  เพื่อแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่า 
ของขอ้ความท่ีอ่าน 
 
HS336      การอ่านเพือ่สุนทรียะ                        3(2-2-5)        
            (Reading for Appreciation) 
  ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ    
   การอ่านวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนัร่วมสมยั เพื่อความสุนทรียะ ศึกษาความคิด ปรัชญา 
วฒันธรรมของสังคมตะวนัตก 
 
HS440       เทคนิคการอภิปราย             3(2-2-5)       
            (Discussion Techniques) 
  ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
  หลกัและวธีิการอภิปรายกลุ่ม  การฝึกอภิปรายในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบั 
ระดบัของผูเ้รียน  การฝึกบทบาทในการอภิปรายทั้งในฐานะผูฟั้ง  ผูพ้ดู  และผูด้  าเนินการอภิปราย 
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HS441       การพูดข้ันสูงเพือ่งานอาชีพ            3(2-2-5)       
            (Advanced Speaking for Careers) 
  ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
  หลกัการพดูและการฝึกพดู การน าเสนอสินคา้และบริการ การเป็นพิธีกร การพูดรายงานข่าว   
การพดูเพื่อการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 
HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์                                       3(2-2-5)         
  (Critical Writing) 
  ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 
  หลกัการและการฝึกการเขียนเชิงสารวจิารณ์ โดยเสนอความคิดเห็นทศันคติต่อเร่ืองราวหรือ 
ประเด็นในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
 
HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ         3(2-2-5) 
  (English from the Media) 
  รูปแบบการใชภ้าษาองักฤษในส่ือ การฝึกทกัษะฟัง พดู อ่าน และเขียน และการสร้างสรรค์ 
โครงงานภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 
 
HS456  การออกเสียงผ่านเพลง        3(2-2-5)            
  (English Pronunciation through Songs) 
  ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
  ทฤษฎีการออกเสียงค า การวิเคราะห์หน่วยเสียง และการเช่ือมค าเขา้ดว้ยกนัในบทเพลง รวมทั้ง 
การฝึกการออกเสียงตามบทเพลงภาษาองักฤษ 
 
HS457  การเขียนเชิงสร้างสรรค์               3(2-2-5)          
  (Creative Writing)  
  ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 
  องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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กลุ่มทกัษะการแปล   
HS362  การแปลไทย-อังกฤษ              3(2-2-5)       
  (Introduction to Thai-English Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นองักฤษ 
 
HS363  การแปลข่าว 1                                                                3(2-2-5)       
  (News Translation 1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS364  การแปลสารคดี 1              3(2-2-5)       
  (Documentary Translation 1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS365  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1                       3(2-2-5)       
  (Business and Public Relations Translation1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงานประชาสัมพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS366  การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                 3(2-2-5)       
  (Science and Technology Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลตวับทดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS367  การแปลเชิงวฒันธรรม              3(2-2-5)       
  (Cultural Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลตวับทเชิงสังคมวฒันธรรม การท่องเท่ียว วถีิชีวิต ประวติัศาสตร์ จากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
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HS368  การแปลงานวชิาการ               3(2-2-5)    
  (Academic Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลงานวชิาการจากภาษาองักฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS369  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 1            3(2-2-5)       
  (Translation of Film and Television Scripts 1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา  
 
HS458  การแปลข่าว 2                  3(2-2-5)       
  (News Translation 2)                                                                                                   
  ศึกษาก่อน HS363 การแปลข่าว 1 
  การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS459  การแปลสารคดี 2                          3(2-2-5)       
  (Documentary Translation 2)                                                                                     
  ศึกษาก่อน HS364 การแปลสารคดี 1 
  การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS460  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 2                                           3(2-2-5)       
  (Business and Public Relations Translation 2)                                                           
  ศึกษาก่อน HS365 การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1  
  การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงานประชาสัมพนัธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS461  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 2                                                3(2-2-5)       
  (Translation of Film and Television Scripts 2)                 
  ศึกษาก่อน HS369 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ 1 
  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา  
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HS462  การแปลงานวรรณกรรม                                                                             3(2-2-5)    
  (Literary Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
  การแปลงานวรรณกรรมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษา 
องักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 
 
กลุ่มภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิและงานอาชีพ  
HS309 ระเบียบวธีิวจัิยเบือ้งต้นในการส่ือสารธุรกจิ                            3(2-2-5)                           
                 (Basic Research Methodology in Business Communication) 
  ความรู้พื้นฐานในการท าวจิยัทั้งในระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวจิยั รูปแบบท่ีหลากหลายของการท าวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบและด าเนินโครงการ 
วจิยั 
 
HS338     การส่ือสารธุรกจิ 2                                                           3(2-2-5)       
                (Business Communication 2) 
  ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
  หลกัและการฝึกเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีใชใ้นส านกังาน  บนัทึกการประชุม  รายงานการปฏิบติังาน
โดยสรุป การฝึกใชภ้าษาองักฤษส าหรับการประชุมในสถานการณ์จ าลอง 
 
HS370  ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกจิไมซ์                                                                3(2-2-5)    
  (English for MICE Business) 
  ค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการวางแผน จดัการและด าเนินการประชุม
นานาชาติ การจดันิทรรศการ การจดัการท่องเท่ียว และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
 
HS371  ภาษาองักฤษเพือ่งานอุตสาหกรรม              3(2-2-5)     
  (English for Industrial Work)    
  ศพัทเ์ทคนิค ส านวน กฎระเบียบ และรายงานการปฏิบติังานในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 
HS431 ภาษาองักฤษเพือ่การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์                     3(2-2-5)                            
                (English for International Trade and Logistics) 
  ค าศพัท ์ส านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์  
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HS446     การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธุรกจิ                                                      3(2-2-5)      
                (Business Report and Proposal Writing) 
  ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 
  หลกัและการฝึกเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ  
 
HS447     การเขียนเพือ่การส่ือสารองค์กรทางธุรกจิ                                                  3(2-2-5)       
                (Writing for Corporate Communication in Business) 
  ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
  หลกัและการฝึกเขียนขอ้ความเพื่อประโยชน์ในการส่ือสารองคก์รดา้นธุรกิจ ประกอบดว้ย 
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้  บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ   
 
HS463  ภาษาองักฤษเพือ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม            3(2-2-5) 
   (English for Hotel and Tourism Industries) 
  ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมเพื่อการส่ือสารท่ี 
ถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 
 
HS464  ภาษาองักฤษเพือ่อุตสาหกรรมการบิน              3(2-2-5) 
  (English for Airline Industry) 
  ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจการบินเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  
รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 
 
HS465  ภาษาองักฤษเพือ่อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ                 3(2-2-5) 
  (English for Healthcare Industry) 
  ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา ศูนยสุ์ขภาพ และ 
ศูนยดู์แลผูป่้วยและผูสู้งวยั เพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การ
ท างานท่ีหลากหลาย 
 
HS466  ภาษาองักฤษส าหรับมัคคุเทศก์              3(2-2-5)    
  (English for Tour Guide) 
  ค าศพัท ์ส านวน และฝึกปฏิบติังานมคัคุเทศก ์การจดัน าเท่ียว น าชม บรรยาย และใหร้ายละเอียด
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการใหข้อ้แนะน าและขอ้หา้มต่าง ๆ 
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กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
HS449 การศึกษาค้นคว้าอสิระ                                                             3(1-4-4)                        
  (Independent Study) 
  การเลือกศึกษาเร่ืองท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสนใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษดา้นต่าง ๆ โดย 
ใหเ้ขียนรายงานการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 1 ฉบบั  หวัขอ้ท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย  ์
ประจ าวชิา 
 
HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ                                                      3(0-20-10)                         
  (Professional Internship) 
  การจดัประสบการณ์ทางดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษา โดยฝึก 
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษา ในองคก์รต่าง ๆ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
สาขาวชิา  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิาอ่ืนในหลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 หน่วยกิต และมีจ านวน 
ชัว่โมงในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง  นกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินผลจากองคก์รท่ีฝึกงาน 
และสาขาวชิา 
 
HS452 สหกจิศึกษา                                                                                  6(0-40-20)                         
                 (Co-operative Education) 
  การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้น 
วชิาการ และการปฏิบติัตนในสังคม การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ี 
มหาวทิยาลยัก าหนด การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
 
ค.  กลุ่มวชิาโท  
 

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ         3(2-2-5) 
    (Business English Conversation)  
  การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจ การท างาน และสังคม โดยเนน้ท่ีความถูกตอ้ง  
และความคล่องในการใชภ้าษา ระดบัของภาษา การเลือกใชส้ านวนและค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งและเหมาะสม 
กบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ การติดต่อขอขอ้มูลทางโทรศพัท ์ 
การร้องเรียนและการแกปั้ญหาในกรณีต่าง ๆ การนดัหมาย การเสนอขาย การสอบสัมภาษณ์ การประชุม 
ทางธุรกิจ 
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HX006 การส่ือสารธุรกจิ         3(2-2-5) 
    (Business Communication)  
    หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันาทกัษะในการส่ือสารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพใน 
หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ บนัทึกภายในส านกังาน ขอ้ความ 
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการปฏิบติังานโดยสรุป การเขียนประวติัยอ่ การประชุมทางไกล โดยเนน้ท่ี 
ความถูกตอ้งความเหมาะสม และความชดัเจนของถอ้ยค าท่ีใช ้รวมทั้งรูปแบบและระดบัของภาษาท่ีมี 
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 

HX007      ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอและต่อรองทางธุรกจิ                                                  3(2-2-5) 
                  (English for Business Presentation and Negotiation)  
                  หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอและต่อรองทางธุรกิจ ประกอบดว้ยการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 
ในการน าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยท่ีีมีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน การคดัเลือก และสร้างสรรค ์
อุปกรณ์ในการน าเสนอและเผยแพร่โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รูปแบบต่าง ๆ ของการน าเสนอและเผยแพร่ 
ทางธุรกิจในปัจจุบนั 
 
HX008      การอ่านทางธุรกจิ                                                                                                    3(2-2-5) 
                  (Readings in Business) 
                      การฝึกอ่านและวิเคราะห์ขอ้ความทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย โฆษณา  
ป้ายประกาศ คู่มือการใช้ผลิตภณัฑ์ บทความวิจยัและรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ  
โดยเน้นท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบของงานเขียนท่ีอ่าน การวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจกบั 
มุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู่ การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่าของงานท่ีไดอ่้าน  
 
HX011 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้งต้น       3(2-2-5) 

    (Introduction to English – Thai Translation)  
  หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
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     3.2 ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ สกุล และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร   

ล าดบั ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
นางสาวณุวร์ี ชมพชูาติ Ph.D. (Reading Education) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ 
อ.บ. (ภาษาองักฤษ)                                           

State University of New York at Buffalo, U.S.A. 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 
2541 
2538 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสุชาดา เจริญนิตย ์ อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2531 
2525 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสาวนฤมล  จนัทรศุภวงศ ์ อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2529 
2525 

4 อาจารย ์ นางสาวยวุรี  ทองวิวฒัน์ Ph.D. (Educational and Applied Linguistics) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 

Newcastle University, UK   
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2562 
2551 

 
2546 

5 อาจารย ์ นางสาวจิตติมา  เสง่ียมจิตร์ Ph.D. (Applied Linguistics and English 
Language Teaching) 
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

 

University of Southampton, UK 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2560 
 

2550 
2548 
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   ผลงานทางวชิาการ และภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ 

ต าแหน่งทางวชิาการ  

ช่ือ-สกุล 

 

ผลงานทางวชิาการ 

(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระการสอน 

(คาบ/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีจะมีใน

หลกัสูตร 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ณุวร์ี ชมพชูาติ 

1. ณุวร์ี ชมพชูาติ (2562) ต าราวชิาพฒันาทกัษะการอ่านและการ

เขียนภาษาองักฤษ (HO121) ประกอบการรักษาต าแหน่งวิชาการ 

2. Chomphuchart, N. (2017). Thai university students' attitudes 

toward the use of the Internet in learning English, Rangsit 

Journal of Educational Studies ( RJES), 4, 13-30. 

3. Chomphuchart, N. (2017). The use of the Internet in learning 

English among Thai English majors and non-English majors, 

Journal of Teaching and Education, 07, 81-87. 

4. Chomphuchart, N. (2017). Student perceptions of ICT and 

Multiliteracies, Proceedings of the 7th Conference 2017 of 

Faculty of Education, Rangsit University, Febuary 25, 2017, 89-

111. 

1. ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง ปี 2553-2556 

2. Visiting Scholar School of Education, 

St.John Fisher College, U.S.A, 2011 

3. อบรมมคัคุเทศก ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่ง 

ประเทศไทย 

12  



มคอ.2 

 

59 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
สุชาดา  เจริญนิตย ์

1. สุชาดา เจริญนิตย.์ (2561) ต าราวชิาการใชภ้าษาองักฤษ    
(HO119) ประกอบการรักษาต าแหน่งวชิาการ 
2. สุชาดา เจริญนิตย.์ (2560) ต าราวชิาการใชภ้าษาองักฤษ  
(HO119) ประกอบการรักษาต าแหน่งวชิาการ 
3. สุชาดา เจริญนิตย.์ (2559) ต าราวชิาโครงสร้างภาษาองักฤษ 1 
(HS101) ประกอบการรักษาต าแหน่งวชิาการ 

 12  

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
นฤมล จนัทรศุภวงศ ์

 

1. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2562). เร่ืองเล่านกัฟุตบอลเยาวชนทีม

หมูป่าและผูช่้วยโคช้ติดถ ้าขุนน ้านางนอน และ ‘Thailand’s 

Mission Impossible’. รวมบทความวชิาการออนไลน์ ในงาน

ประชุมวชิาการระดบัชาติ ธีรทศัน์เชิงมนุษยศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคม “ความ

รัก ความตาย และอ านาจในบริบทสังคมร่วมสมยั”. คณะ

มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 

2. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2561). มุมมองของส่ือและนกัวชิาการ

ต่อเร่ืองเล่าของ Somaly Mam หลงัรายงานข่าวของ Newsweek.  

วารสาร HMA Online Journal (Special Issue): Weaving 

Research and Classroom Practice คณะมนุษยศาสตร์และ

ประยกุตศิ์ลป์ ในการประชุมทางวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 

“ลมพดัตอ้งส่องแสงเดือน”.  

 15  
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  3. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2560). The Road of Lost Innocence: 

อ านาจของเร่ืองเล่า. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

38, 3. 

 4. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2559). Somaly Mam “แม่พระ” หรือ 

“คนบาป”: การปะทะกนัของเร่ืองเล่า”. “ความรู้เดินทาง”. ใน 

หนงัสือรวมบทความวชิาการสายมนุษยศาสตร์ ในโอกาส 36 ปี 

คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1, 175-193. 
 

   

4. อาจารย ์
ยวุรี ทองวิวฒัน์ 

1. Tongvivat, Y. (2019, July). Brand Personality of Pre-1992 

and Post-1992 UK University Websites. Paper presented at 

CL2019 International Corpus Linguistics Conference, Cardiff, 

Wales, UK.  

2. Tongvivat, Y., Dujsik, D. (2019, June). An Analysis of 

Personal Pronouns in Brand Personality of UK University 

Websites. Proceedings of UTCC-HMA 2019, Bangkok, 

Thailand: University of the Thai Chamber of Commerce. 

 

Participant at Lancaster University 

Summer School in Corpus Linguistics: 

(Statistics in CL 2015, CL in Social 

Sciences 2016, CL in Humanities 2017, 

Digital Humanities 2018) 

Participant at Birmingham Summer 

School in Corpus Linguistics 2017 

12  
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5. อาจารย ์
จิตติมา  เสง่ียมจิตร์  

1. Baker, W., & Sangiamchit, C. (2019). Transcultural 

communication: Language, communication and culture through 

English as a lingua franca in a social network community. 

Language and Intercultural Communication. DOI: 

10.1080/14708477.2019.1606230 

2. Sangiamchit, C. (2018). ELF in Electronically Mediated 

Intercultural Communication. In J. Jenkins, W. Baker & M. 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (วชิาประสบการณ์วชิาชีพ และสหกจิศึกษา)   
 เพื่อใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ก่อนเขา้สู่อาชีพ ดงันั้นในหลกัสูตรจึงแบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผน 

 คือแผน ก ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  และแผน ข ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาสหกิจศึกษา  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม มีดงัน้ี 
4.1.1 มีทกัษะในการปฏิบติังานจากหน่วยงานท่ีใชภ้าษาองักฤษในการท างานเป็นหลกั   
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อกบัต่างประเทศ 
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4.1.4  มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวั 
ใหเ้ขา้กบัหน่วยงานท่ีมีลกัษณะนานาชาติ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 

 4.2 ช่วงเวลา 
  - รายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3 
                       - รายวชิาสหกิจศึกษา  ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4 
 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  - รายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  จดัช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ไม่ต ่ากวา่ 200 ชัว่โมง 
                       - รายวชิาสหกิจศึกษา  จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ     
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

มีการท าโครงงานหรืองานวจิยัในรายวชิาสหกิจศึกษาและรายวชิาการศึกษาอิสระ (Independent Study) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การท าโครงงาน/งานวจิยัเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการศ่ือสารธุรกิจท่ีนกัศึกษาไปฝึกงานใน
หน่วยงานนั้น ๆ หรือในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจให้มีการด าเนินการ โดยตอ้งเสนอโครงการการศึกษา
คน้ควา้หรือเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์และรายงานขอ้มูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน/      
การท าวจิยัในรูปเอกสารรายงาน/การรายงานในชั้นเรียน หลงัจากเสร็จส้ินภารกิจฝึกงานไม่เกิน 4 
สัปดาห์  

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
5.2.2 สามารถคิด วเิคราะห์ ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 



มคอ.2 

 

63 

 

5.2.3   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และน าเสนอรายงานได ้
5.2.4 มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   

 5.3 ช่วงเวลา 
    ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4 

  

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 

   3-6 หน่วยกิต 

 

 5.5 การเตรียมการ 
 มีกระบวนการเตรียมการใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือทางวชิาการแก่นกัศึกษา เช่น การเลือกหวัขอ้ 
 เร่ือง การแนะน าแหล่งขอ้มูล การจดัตารางเวลาเขา้พบ/ใหค้  าปรึกษา ก่อนเขา้ไปฝึกงานจริงอยา่ง 
 นอ้ย 2 สัปดาห์ 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1   มีกระบวนการประเมินผลงานการท าโครงงานหรือการวจิยัของนกัศึกษา เช่น การประเมิน 

โครงการ การประเมินความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการโดยใหน้กัศึกษาส่งรายงานคร้ัง 
ท่ี 1  เม่ือไปฝึกงานแลว้หรือเม่ือเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษาไดแ้ลว้ 1 เดือน และมีการเยี่ยม 
นกัศึกษาท่ีสถานประกอบการ จ านวน 2 คร้ัง   

5.6.2   การประเมินคุณภาพของผลงานจะมีการประเมินจากหวัหนา้หน่วยงานท่ีนกัศึกษาไปปฏิบติั 
งานร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือการประเมินความกา้วหนา้ในการด าเนิน 
โครงการ 

5.6.3   หลงัจากเสร็จส้ินการประเมินจะมีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
4.1 การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
   

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.  มีความรอบรู้ทางวชิาการ มีทกัษะทาง
วชิาชีพท่ีใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ส่งเสริมทกัษะดา้นความรู้ในวชิาดา้นการศึกษาทัว่ไป และวชิาเฉพาะดา้น 
ทั้งดา้นความรู้วชิาการและทกัษะการใชภ้าษาในการท างานและการส่ือสารใน
บริบทท่ีหลากหลาย 
-พฒันากิจกรรมนอกหอ้งเรียนดา้นภาษาใหม้ากข้ึนและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ 
-เช่ือมโยงภาษากบังานวชิาการใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
-จดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันาศูนยภ์าษา 
-มุ่งสร้างบณัฑิตใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับจาก
หน่วยงานภาคธุรกิจภายนอก 
-จดัใหน้กัศึกษาเรียนรู้ผา่นระบบ Hybrid Learning  ก าหนดใหน้กัศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มูลโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และน าเสนอผลงานโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม 
- จดัเสวนาการจดัท าโครงการนกัศึกษาเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งคณะวชิาและระหวา่งสถาบนั 

 2.   มีความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพ 
 
 

-ส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้หลกัในการบริหารจดัการ เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการคิด
อยา่งเป็นระบบ 
-สร้างชมรมใหเ้ป็นเวทีในการส่งเสริมทกัษะความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจและ
การประกอบอาชีพ และสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจท่ีจดัข้ึน 
-จดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัคิด หลกัทฤษฎี และหลกัปฏิบติั
ทางธุรกิจและการประกอบอาชีพ เชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทางธุรกิจ
และการประกอบอาชีพ 
-สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีกระบวนการคิดและถ่ายทอดความรู้ มีความเป็นเลิศ 
และมีวนิยัทางธุรกิจและการประกอบอาชีพ 
-สร้างกิจกรรม (Simulation)  เพ่ือเสริมสร้างภาวะความเป็นผูน้ าทางธุรกิจ 

3.    มีความสามารถในการวเิคราะห์อยา่งมี
เหตผุล และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพ่ือการตดัสินใจ
และแกปั้ญหา  

-จดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาคิด วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล  เช่นในลกัษณะ
กรณีศึกษา เพื่อนกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา  
-ก าหนดใหมี้โอกาสใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

4.    มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

-พฒันาช่องทางการส่ือสารดา้นคุณธรรมท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 
-ส่งเสริมใหมี้การน าคุณธรรมสู่การปฏิบติั 
-จดัใหมี้กิจกรรม/การประกวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าคุณธรรมมาปฏิบติัไดจ้ริง 
-การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนและส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรม
วชิาการในดา้นดงักล่าว 
-ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้ไปฝึกทกัษะและมีประสบการณ์กบัชุมชน
เพ่ือปลูกฝังใหมี้จิตสาธารณะและเห็นคุณค่าของวชิาชีพของตน 

5.   มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบททางสงัคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

-ก าหนดใหมี้การสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย มารยาทในการเขา้สงัคม การ
ส่ือสารโดยใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ  สามารถใชว้จนภาษาและอวจัน
ภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์   
-ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัสร้าง
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น และฝึกการเป็นผูน้ า ผูต้าม ผูฟั้งและผูป้ฏิบติัท่ีดี  
พร้อมทั้งฝึกปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบททางสงัคมธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 4.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
   (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
   (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
   (4)  มีจิตสาธารณะ 
   (5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   
 4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  
(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงาน 

ภายในเวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบ 
ของมหาวทิยาลยั 

(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 
(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความ 

ซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
(5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดัและ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
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4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 (1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา จากการใหค้ะแนนการ 
      เขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
(2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

 

4.2.2 ความรู้ 
 4.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการประกอบอาชีพ 
(5) มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแท ้และสามารถประยกุต ์
     ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ  

      ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  
(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น 
      และซกัถามขอ้สงสยั 
3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

 4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
 

4.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
 4.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาได ้   
      อยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสาร 
      อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1) จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์และวพิากษ ์พร้อมทั้ง 

      ฝึกการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ น าไปบูรณาการ 
      กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
(4) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   

 4.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1) ประเมินผลจากการทดสอบ 

(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

4.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 
      ความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมี     
    ประสิทธิภาพ 

 4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

  (1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบั 
      ผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้ 
      เพื่อพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้ง 
      ดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่อ 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
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4.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 
(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  

 
4.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4.2.5.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพนูความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสมอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพดู  
      การฟัง และการเขียน  
(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใช ้   
      เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
(2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม  

 
4.3 ความสัมพนัธ์ของผลการเรียนรู้ และผลลพัธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาฑิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรฐานท่ี 1  
ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 (1.1) เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ และความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมัน่คง 
และคุณภาพชีวติของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติโดยเป็นผูมี้คุณธรรม 
ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชีิพ  
 (1.2) เป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม มีทกัษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ 
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสังคม มีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ 
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สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มพนูมูลค่าใหก้บัตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 (1.3) เป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ มีความกลา้หาญทางจริยธรรม ยดึมัน่ในคงวามถูกตอ้ง รู้คุณค่า  
และรักษค์วามเป็นไทย ร่วมมือรวมพลงัเพื่อสร้างสรรคก์ารพฒันาและเสริมสร้างสันติสุข อยา่งย ัง่ยนืทั้งใน 
ระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและประชาคมโลก 
ความสัมพนัธ์ของผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร และผลลพัธ์ผู้เรียนตามาตรฐานการอุดมศึกษา 

ด้าน ผลการเรียนรู้ ผลลพัธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผู้มคีวามรู้
ความสามารถ
รอบด้าน 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวตักรรม 

พลเมอืงที่
เข้มแข็ง 

คุณธรรม  จริยธรรม (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
(2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
(3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(4)  มีจิตสาธารณะ 
(5)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

  X 
X 
X 
X 
X 

ความรู้ (1) ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
(4) มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสาร
ธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 
(5) มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ
อยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุตค์วามรู้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

  

ทกัษะทางปัญญา (1) สามารถคิดวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสม
และเป็นระบบ 
(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติั
เพ่ือการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ช้
แกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 
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ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสมัพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการ
เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ  ศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์
(4) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูล
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและ
น าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

X 
X 
 

X 
 

X 

 
 

 

 

4.4. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา   
         (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี   
 คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
   (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
   (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
   (4)  มีจิตสาธารณะ 
   (5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

  ความรู้ 
(1) ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสารธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 
(5) มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุตค์วามรู้ 
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ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  ทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและส่ือสารอยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 

      ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศกัด์ิศรีของ 

ความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
         ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping)    
   ความรับผดิชอบหลกั        ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วชิาแกนสาขา 
(บังคบั) 

                       

HO119 การใช้
ภาษาองักฤษ 1 

                        

HO120 พฒันาทกัษะการ
ฟังและการพดู
ภาษาองักฤษ 

                       

HO121 พฒันาทกัษะการ
อ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษ 

                       

HO195 การใช้
ภาษาองักฤษ 2    

                       

HO209 วรรณกรรม
ตะวนัตกเบ้ืองตน้ 

                       

กลุ่มวชิาเอก                        

วชิาเอกบังคบั                        

HS103 การออกเสียง
ภาษา องักฤษ 

                       

HS201 ค าและ
ความหมาย 

                       

HS205 การเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

                       

HS208 การส่ือสาร
ระหวา่งวฒันธรรมใน
บริบททางธุรกิจ 
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS210 การอ่านตาม
บริบท 

                       

HO211ภาษาศาสตร์
ภาษาองักฤษ เบ้ืองตน้ 

                       

HS212 การสนทนา
ภาษาองักฤษในการ
ท างาน 

                       

HS213 การแปลองักฤษ-
ไทย  

                       

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 
1 

                       

HS402 สมัมนาการใช้
องักฤษเพ่ือการส่ือสาร
ธุรกิจ 

                       

วชิาเอกเลอืก                        

กลุ่มวรรณกรรม                        

HS233 วรรณคดีองักฤษ
เบ้ืองตน้ 

                       

HS346 เทวต านาน
ตะวนัตก 

                        

HS347 เร่ืองสั้นองักฤษ                        

HS348 วรรณกรรม เด็ก
และเยาวชน 

                       

HS349 นวนิยายองักฤษ                        

HS350 ละครองักฤษ                        

HS351 นิยาย
วิทยาศาสตร์และแฟนตา
ซี   

                       

HS352 ภาพยนตร์และซี
รีส์ตะวนัตก 

                       

HS353 เพลงและค าร้อง                        
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS35 ภาพยนตร์
ตะวนัตก 

                       

HS444 กวีนิพนธ์วิจกัษ ์                        

กลุ่มภาษาศาสตร์                        

HS342 สทัศาสตร์
และสทัวิทยา
ภาษาองักฤษ 

                       

HS343 วากยสมัพนัธ์
ภาษาองักฤษ 

                       

HS345 ระบบหน่วยค า
ภาษาองักฤษ 

                       

HS355 นานา
ภาษาองักฤษโลก    

                       

HS356ภาษาศาสตร์
สงัคม      

                       

HS357 การวิเคราะห์ตวั
บทภาษา 

                       

HS358ภาษาศาสตร์
คลงัขอ้มูล    

                       

HS359 การเปรียบต่าง
ของภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย    

                       

HS360 วจันปฏิบติั
ศาสตร์   

                       

HS361 วาทกรรม
วิเคราะห์      

                       

กลุ่มทักษะภาษาองักฤษ                        

HS333 การจดบนัทึก
และสรุปความ 

                       

HS334 การอ่านออก
เสียงภาษาองักฤษเพ่ือ
งานอาชีพ 
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS335 การอ่านเพ่ือการ
คิดวิเคราะห์ 

                       

HS336 การอ่านเพ่ือ
สุนทรียะ 

                       

HS440 เทคนิคการ
อภิปราย 

                       

HS441 การพดูขั้นสูงเพ่ือ
งานอาชีพ 

                       

HS445 การเขียนเชิงสาร
วิจารณ์ 

                       

HS455 ภาษาองักฤษจาก
ส่ือ 

                       

HS456 การออกเสียง
ผา่นเพลง 

                       

HS457 การเขียนเชิง
สร้างสรรค ์

                       

กลุ่มทักษะการแปล                        

HS339 การแปลไทย-
องักฤษ  

                       

HS363 การแปลข่าว 1                         

HS364 การแปลสารคดี 
1 

                       

HS365 การแปลเพื่อ
ธุรกิจและการประชา 
สมัพนัธ์ 1  

                       

HS366 การแปลดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

                       

HS367 การแปลเชิง
วฒันธรรม 

                       

HS368 การแปลงาน
วิชาการ 
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS369 การแปลบท
ภาพยนตร์และบท
โทรทศัน์ 1 

                       

HS458 การแปลข่าว 2                        

HS459 การแปลสารคดี 
2 

                       

HS460 การแปลเพื่อ
ธุรกิจและการประชา 
สมัพนัธ์ 2 

                       

HS461 การแปลบท
ภาพยนตร์และบท
โทรทศัน์ 2 

                       

HS462 การแปลงาน
วรรณกรรม 

                       

กลุ่มภาษา อังกฤษเพือ่
การส่ือสารทางธุรกจิและ
งานอาชีพ 

                       

HS309 ระเบียบวิธีวิจยั
เบ้ืองตน้ในการส่ือสาร
ธุรกิจ 

                       

HS338 การส่ือสารธุรกิจ 
2 

                       

HS370 ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจไมซ ์        

                       

HS371 ภาษา องักฤษ
เพื่องานอุตสาหกรรม 

                       

HS431 ภาษา องักฤษ
เพ่ือการคา้ระหว่าง
ประเทศและโลจิสติกส์ 

                       

HS446 การเขียนรายงาน
และขอ้เสนอทางธุรกิจ 
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS447 การเขียนเพ่ือการ
ส่ือสารองคก์รทางธุรกิจ 

                       

HS449 การ ศึกษา
คน้ควา้อิสระ 

                       

HS450ประสบการณ์
วิชาชีพ 

                       

HS452 สหกิจศึกษา 
 

                       

HS463 ภาษา องักฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการ
โรงแรม   

                       

HS464 ภาษา องักฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมการบิน 

                       

HS465 ภาษา 
องักฤษเพ่ืออุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ     

                       

HS466 ภาษา องักฤษ
ส าหรับมคัคุเทศก ์

                       

วชิาโท                        

HX002 การสนทนา
ภาษาองักฤษธุรกิจ 

                       

HX006 การส่ือสารธุรกิจ                        

HX007 ภาษา 
องักฤษเพ่ือการน าเสนอ
และต่อรองทางธุรกิจ 

                       

HX008 การอ่านทาง
ธุรกิจ 

                       

HX011 การแปลองักฤษ-
ไทยเบ้ืองตน้ 
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4.5 ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินภาคการศึกษา 
 

ช้ันปี  รายละเอยีด 

ช้ันปีที ่1 นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานดา้นสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม ธุรกิจและ
การประกอบการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคุณภาพชีวิตและสังคม
ท่ีย ัง่ยนื และทกัษะภาษาองักฤษและการส่ือสารเพื่อต่อยอดการเรียนรู้
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ช้ันปีที ่2 นกัศึกษามีความรู้และประสบการณ์การใชท้กัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็น
ทั้ง 4 ดา้น: ฟัง พดู อ่าน และเขียน และดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งมี
วจิารณญาณ  

ช้ันปีที ่3 นกัศึกษามีความรู้และประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษในบริบทท่ีได้
เลือกตามความถนดัหรือตามศกัยภาพของตน เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ประกอบอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ีน 

ช้ันปีที ่4 นกัศึกษามีความพร้อมในการใชท้กัษะทางภาษาเพื่อประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 

 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

5.1 กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น 

ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545   
  

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 5.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 (1)  การประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวชิาหรือคณะกรรมการท่ี 
สาขาวชิาแต่งตั้ง 

(2)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวชิาหรือคณะกรรมการ 
ท่ีสาขาวชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลการสอบ 

(3)  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  และสหกิจ 
ศึกษาซ่ึงทางสถานประกอบการเป็นผูร้ายงาน 
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 5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1)  ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในเร่ืองระยะเวลา 

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ 
              (2) การตรวจสอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความ 
พึงพอใจบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
 

5.3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

5.3.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิได้รับอนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
5.3.1.1 การให้อนุปริญญา 

นกัศึกษาศึกษาไดห้น่วยกิตครบถว้นตามหลกัสูตรขั้นปริญญา ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ถึง  
2.00 แต่ไม่ต ่ากวา่  1.75 หรือสอบไดห้น่วยกิตตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละสาขาวชิาของหลกัสูตร แต่ยงัไม่ถึง 
ขั้นปริญญา มีสิทธิขอรับอนุปริญญาได ้ 

5.3.1.2 การอนุมัติปริญญา 
5.3.1.2.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บอนุมติัปริญญาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

                                         (1) สอบไล่ไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาท่ี 
ก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต  
พ.ศ. 2545 

(2) ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไม่มีพนัธะติดคา้งหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 
(5) เขา้ร่วมกิจกรรมบณัฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชัว่โมงตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด                          
(6)  สอบผา่นขอ้สอบวดัมาตรฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษธุรกิจ ดา้นเทคโนโลย ี

สารสนเทศ และดา้นบริหารธุรกิจตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด  

5.3.1.2.2 นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร แต่แตม้เฉล่ียสะสม 

ไม่ถึง 2.00  จะไดรั้บอนุมติัปริญญาก็ต่อเม่ือ 
(1) ลงทะเบียนศึกษาวชิาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรต่อไปอีกจนกวา่จะท าแตม้เฉล่ีย 

สะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ย 
การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 วา่ดว้ยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 

(2) ลงทะเบียนศึกษาซ ้ าเฉพาะวชิาซ่ึงนกัศึกษาเคยสอบไดล้ าดบัขั้น D+ D หรือ F  
จนกวา่จะท าแตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 วา่ดว้ยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 
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5.3.1.2.3 ในกรณีท่ีไดรั้บร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวทิยาลยัวา่ นกัศึกษาผูใ้ดมี 
พฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง สภามหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะชะลอการ 
อนุมติัปริญญาเอาไวก่้อน เพื่อสอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีท่ีผลของการสอบสวนเป็น 
ท่ีปรากฏชดัวา่นกัศึกษาผูน้ั้นมีพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรงจริง  
สภามหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่อนุมติัปริญญา 
 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  1) จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวทิยาลยั บทบาทหนา้ท่ี 
ของอาจารย ์กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์
  2) ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์พิ่มพนูความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน การวดัและการประเมิน 
ผลการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวชิาการเสนอผล 
งานทั้งในและต่างประเทศ 
  3) คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ จดัประชุมคณะเพี่อใหค้ณาจารยท์ราบถึงวตัถุประสงคข์อง 
การจดัการศึกษา เป้าหมายของหลกัสูตร และผลสัมฤทธ์ิท่ีมุ่งหวงั ตลอดจนจดัการอบรมวธีิการสอน เพื่อให้ 
คณาจารยไ์ดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นวธีิการสอน และเพิ่มพูนความรู้ในดา้นการเรียนการสอนใหท้นัต่อความ 
เปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ 
 

6.2 การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  6.2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

      1) มีการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน โดยส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้รับการอบรมทาง 
การสอนทั้งภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั และในต่างประเทศ  
     2) มีการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผล โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์จดั 
ใหมี้การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ การแนะน าเร่ืองการตดัเกรดออนไลน์ ให้ 
คณาจารยเ์ป็นประจ าทุกปี 
 6.2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ 
  1) มีการพฒันาดา้นวชิาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวทิยาลยัสนบัสนุนให้ 
คณาจารยท์  างานวิจยั ทั้งในและนอกสถาบนั ใหทุ้นและหาแหล่งทุนเพื่อการวจิยั พร้อมทั้งจดัอบรม 
เก่ียวกบัการท าวจิยัและจดัหาท่ีปรึกษา (Mentor)  
             2)  มีการพฒันาดา้นวชิาชีพ โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวทิยาลยัใหทุ้นคณาจารย ์
ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวุฒิ และความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ ตลอดจนจดัใหมี้โครงการสหกิจอาจารย ์
เพื่อใหค้ณาจารยไ์ดเ้พิ่มพูนประสบการณ์โดยปฏิบติังานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กบัวชิาท่ีสอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
   

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
7.1 การก ากบัมาตรฐาน  

7.1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบติั 

ใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
7.1.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและ 

อาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท าทุกปี 

อยา่งต่อเน่ือง 
7.1.3 มีจ  านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ประจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการ 

ศึกษาตามหลกัสูตร 
7.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
7.1.5 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ตอ้งไม่เกิน 5 ปี (จะตอ้งปรับปรุงใหเ้สร็จ 

และอนุมติั/ใหค้วามเห็นชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/สถาบนั/ เพื่อใหห้ลกัสูตรใชง้านในปีท่ี 6) 
 

7.2 บัณฑิต 

   7.2.1 คุณภาพบณัฑิตอา้งอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยใชค้่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  1) คุณธรรมจริยธรรม  
  2) ความรู้  
  3) เชาวปั์ญญาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน  
  4) ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  
  5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   7.2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

7.3 นักศึกษา 
     7.3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรร่วมกนัทบทวนเอกสารและเกณฑก์ารรับนกัศึกษา เพื่อก าหนด 
จ านวนรับนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ เกณฑก์ารรับนกัศึกษา และกระบวนการรับนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 7.3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

        สาขาวชิาฯไดก้ าหนดระเบียบใหน้กัศึกษาเขา้ใหม่ของหลกัสูตรทุกคนตอ้งผา่นกิจกรรม 
บงัคบัระดบัคณะและระดบัหลกัสูตร ก่อนเขา้ศึกษา ดงัน้ี กิจกรรมปฐมนิเทศ เขา้ค่ายลูกแม่ไทร เขา้ค่าย 
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คุณธรรมจริยธรรม เขา้ค่าย English Camp และ กิจกรรมรุ่นนอ้งพบรุ่นพี่ รวมทั้งการเขา้เรียนในรายวชิา 
ปรับพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษ 

7.3.3 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนว 
      สาขาวชิาไดจ้ดัอาจารยท่ี์ปรึกษาส าหรับใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษาตั้งแต่ 

ชั้นปีท่ี 1 จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา 
 

 7.3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
 อาจารยท่ี์ปรึกษาจะติดตามดูแลอตัราการคงอยูแ่ละการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาใน 

แต่ละปีการศึกา 
7.3.5 ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

7.3.5.1 ความพึงพอใจและการร้องเรียนในรายวชิาท่ีเรียน 

 1) กรณีท่ีนกัศึกษาประเมินตนเองแลว้วา่ไม่ถนดัในกลุ่มวิชาเอกเลือกท่ีไดเ้ลือกไว ้นกัศึกษา 
สามารถแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอเปล่ียนไปเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือกอ่ืนได ้ 

 2) นกัศึกษาสามารถแจง้หรือร้องเรียนปัญหาการเรียนการสอน หรือปัญหาส่วนตวัท่ีจะ 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้

   7.3.5.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา  
       1) กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินรายวชิาใดสามารถยืน่ค  าร้องขอดู 
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
           2) การร้องเรียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 
 

7.4 อาจารย์ 
7.4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

7.4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
มีการสร้างระบบ การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปตาม  

มคอ. 2 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
  7.4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวฒิุ ต าแหน่งทางวชิาการ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด หลกัสูตร 
ร่วมกบัคณะวชิามีการวางแผนระยะยาวดา้นอตัราก าลงัดา้นอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการ 
อุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งชดัเจน การ 
บริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเป็นไปดว้ยความโปร่งใสชดัเจน 

7.4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
คณะฯ มีระบบในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ฝ่ายบริหารของคณะมีเจา้หนา้ท่ีท่ี 
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รับผดิชอบประสานงานและจดัท าโครงการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์คณะฯ มีการจดัท าแผนพฒันา 
และส่งเสริมการพฒันาอาจารย ์และมีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีส าหรับการพฒันาอาจารย์ 

7.4.2 คุณภาพอาจารย ์มีเกณฑก์ารพิจารณาต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
7.4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  
7.4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
7.4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบัปริญญาเอก (นบั 1 ปี ตามปี 

ปฏิทิน) 
7.4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงในฐาน 

ขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
7.4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

7.4.3.1 การคงอยู ่– อตัราการคงอยูข่องอาจารยใ์นหลกัสูตรตลอดปีการศึกษานั้น ๆ 
7.4.3.2 ความพึงพอใจ - การสอบถามความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต่อ  

(1)  การบริหารหลกัสูตร (2) การควบคุม ดูแล การให้ค  าปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่นกัศึกษา (3) ส่ิงสนบัสนุน 
การเรียนรู้ 
 
7.5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

7.5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
 7.5.1.1 ออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร 

1) มีระบบการออกแบบหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งตามกรอบ TQF และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา โดยระบบการเปิด-ปิด หลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัของมหาวทิยาลยั 

2) มีกลไกการด าเนินงานตามระบบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร กรรมการวพิากษ ์
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ในการด าเนินงานเพื่อออกแบบและพฒันาน าหลกัสูตร  

3) จดัประชุมใหอ้าจารยทุ์กคนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาและวพิากษห์ลกัสูตร การสร้างความเขา้ใจ 
ในเร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ TQF  

4) พฒันาหลกัสูตรภายใตค้วามคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น นกัศึกษา บณัฑิต ผูป้ระกอบการ  
คณาจารย ์ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

5) คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรจดัท ารูปเล่มหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ กรรมการวชิาการ กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยั และ สกอ. เพื่อ 
ใหค้วามเห็นชอบ 

6) มีการจดัประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ร่วมหารือ 
แนวปฏิบติัและพฒันาการเรียนการสอนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง และมีการควบคุม 
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ก ากบัติดตามการจดัท า มคอ.3 - มคอ.7 ใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 
7) หลกัสูตรมีการก าหนดสาระวชิาทางทฤษฎี และการปฏิบติัท่ีช่วยพฒันาความรู้ ทกัษะอยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 
 7.5.1.2 การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
  การวางแผนพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร โดยมีกลยทุธ์ในการปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 
กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ โดยหลกัฐานฯ มีการปรับปรุง 
นอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

7.5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
7.5.2.1 การก าหนดผูส้อน 
การพิจารณาก าหนดผูส้อน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณา โดยพิจารณา 

จากการก าหนดผูส้อนในอดีตยอ้นหลงั 3 ปี ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี  
และคุณสมบติัของผูส้อน 

7.5.2.2 การก ากบั ติดตามและตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจดัการเรียนการสอน 

มีการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปีละ 2 คร้ัง 
7.5.3 การประเมินผูเ้รียน 

7.5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การก าหนดใหทุ้กรายวชิามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีสอดคลอ้งกบั มคอ.2 

7.5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
หลกัสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาโดย 
1) กรรมการหลกัสูตรท าการประเมินการใหค้ะแนนในแต่ละรายวชิา 
2) มีการติดตามและประเมินผล และรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสูตร 
7.5.3.3 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5, 

มคอ.6 และมคอ.7) อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 
  
7.6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

7.6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 หลกัสูตร มีระบบการมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดย 
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มีการก าหนดใหห้ลกัสูตรจดัท าบนัทึกระบุความตอ้งการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้เพื่อท่ีคณะฯ จะไดด้ าเนิน 
การจดัซ้ือต่อไป 

7.6.2 จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
  7.6.2.1 หลกัสูตรมีการจดัการส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนดงัน้ี 

- หอ้งเรียนท่ีทนัสมยั และพอเพียงต่อการจดัการเรียนการสอนและสัมมนา 
7.6.2.2 อุปกรณ์การศึกษาและจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สายส าหรับนกัศึกษา 

ในหอ้งเรียน และมีห้องสมุดท่ีเป็นห้องสมุดกลางท่ีมีหนงัสือ ต ารา รวมถึงฐานขอ้มูลใหน้กัศึกษาสืบคน้ได้ 
7.6.2.3 คณะวชิามีส่วนร่วมในการคดัเลือกหนงัสือ ต าราและฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

ส าหรับใชง้านในห้องสมุดกลาง 
7.6.2.4 ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัเตรียมไวใ้ช ้

ในกระบวนการเรียนรู้ 
  7.6.2.5 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและ 
อาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
  หลกัสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้และมี 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 

7.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

(ปรับตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนงัสือท่ี ศธ.0506(1)/ว1639 

ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม  2558 และไดรั้บการอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 

พฤษภาคม  2559) 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีปีที่ 1 ปีปีที่ 2 ปีปีที่ 3 ปีปีที่ 4 ปีปีที่ 5 

(1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีอยา่งนอ้ย 4 คน และ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาโท/เอก อยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีมี
ส่วนร่วมในการประชุมแต่ละคร้ัง  เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x  x  x 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/
สาขาวิชา (ถา้มี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดการสอบวนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
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(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ก่อนการ
ตรวจประเมินหลกัสูตรแต่ไม่เกิน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด อยา่งน้อยร้อยละ 40 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่ม
วิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของทุกหลกัสูตร 

x x x x x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

x  x x x x 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

   x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

    

x 

 
 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 8.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
    พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะประเมินผูเ้รียนวา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดยประเมิน 
จากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
ในชั้นเรียน เป็นตน้  หากประเมินเบ้ืองตน้แลว้พบวา่วธีิการท่ีใชไ้ม่สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะปรับ 
เปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่  รวมทั้งจดัประชุมคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียน 
รู้เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการสอนต่อไป 
 8.1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
   นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น วธีิการสอน  การตรงต่อเวลา การช้ีแจง 
เป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล การใชส่ื้อการสอน เป็นตน้ โดยนกัศึกษา 
จะประเมินการสอนออนไลน์เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ทั้งน้ีผลการประเมินจะ 
จดัส่งใหผู้ส้อนและหวัหนา้หลกัสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป   
 

8.2 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม จะท าโดย 

      8.2.1 ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
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      8.2.2 ประเมินโดยนกัศึกษาเป็นกลุ่มตามชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4  
 8.2.3 ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต และสถานประกอบการต่าง ๆ  
8.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียน 
การสอนของสาขาวชิาตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
ภายในระดบัสาขาวชิา  และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรภายนอก 
  

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจง้ในท่ีประชุมคณาจารย์ 
ประจ าสาขาวชิาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ทั้งน้ี 
เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต   
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กบัหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
1.  ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิมปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
                สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ  
                ส่ือสารธุรกิจ 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in    
                     English for Business  
                     Communication 
 

 

ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
                สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและ   
          การส่ือสารนานาชาติ 

ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in    
                   English for Professional and   
                   International Communication 

 
 เปล่ียนแปลงช่ือ 
 

 

 

 

 
 

 

2.  ช่ือปริญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรเดิม ปี พ .ศ .  2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรบณัฑิต                    
             (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ) 
ช่ือยอ่:   ศศ.บ.  
             (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 

ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts  
     (English for Business Communication) 
ช่ือยอ่:   B.A. (English for Business   
             Communication) 
 
 

ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรบณัฑิต                    
(ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ) 
ช่ือยอ่:   ศศ.บ.  
 (ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 

ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts  
             ( English for Professional and   
             International Communication ) 
ช่ือยอ่:   B.A. (English for Professional and   
             International Communication ) 

 
เปล่ียนแปลงช่ือ 
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3. ปรัชญาและ/หรือวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
3.1 ปรัชญา 
หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 

 การสร้างหลกัสูตรคณะมนุษยศาสตร์ค านึงถึง
โอกาสในการประกอบอาชีพของผูส้ าเร็จ
การศึกษาเป็นส าคญั  สามารถออก ไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัคิดและ
วเิคราะห์อยา่งมีระบบ มีจริยธรรมในวชิาชีพ มี
จิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม 
 

การสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ
พร้อมดว้ยความรู้ความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ สามารถออกไปประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รู้จกัคิดและวเิคราะห์อยา่ง
มีระบบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ  
มีจิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม และมีความ
เป็นสากล 
 

 
เปล่ียนแปลง 

 

 
3.2  วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
1.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจใน
วชิาภาษาองักฤษทั้งในดา้นทฤษฎีและการ
น าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจ
ลกัษณะของภาษาองักฤษตามหลกั
ภาษาศาสตร์ในเชิงความหมาย จิตวทิยา 
และสังคมวทิยา 
3.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีทกัษะในการฟัง พดู 
อ่าน เขียนและแปล  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสาร
ธุรกิจ  และศึกษาความรู้เพิ่มเติมในระดบั
ท่ีสูงข้ึน 
 

  

1.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจใน
วชิาภาษาองักฤษทั้งในดา้นทฤษฎีและ
การน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจ
ลกัษณะของภาษาองักฤษตามหลกั
ภาษาศาสตร์ในเชิงความหมาย จิตวทิยา 
และสังคมวทิยา 
 3.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีทกัษะในการฟัง พดู 
อ่าน เขียนและแปล อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นประโยชน์ ในการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ส่ือสารธุรกิจ  และศึกษาความรู้เพิ่มเติม
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความ 
สามารถในการเขา้ใจมนุษย ์สังคม และ
วฒันธรรม มีสุนทรียภาพทางภาษา มี
โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีวธีิการคิดท่ีเป็น
ระบบและสร้างสรรค ์สามารถแกปั้ญหา
เชิงวเิคราะห์และวจิารณ์ รวมทั้งสามารถ
น าความรู้ไปสร้างสรรคง์านหรือ

 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มใหม่ 1 ขอ้  



มคอ.2 

 

90 

 

ประกอบอาชีพ และด ารงตนในสังคมได้
เป็นอยา่งดี 

 
4.  โครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  
สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ                                                                       
                    138  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  
สาขาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
                      129  หน่วยกติ 

ปรับลดจ านวนลง 
9 หน่วยกิต 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป           30  หน่วยกิต 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  21 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 15 
   กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ   3 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 

 ข. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก จากกลุ่มวชิา
ต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ   
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

 กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื   

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป           30  หน่วยกิต 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  21  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 15 
   กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ   3 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 

 ข. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก จากกลุ่มวชิาต่อไปน้ี  
ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ   
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

 กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื   

 

คงเดิม 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ              102  หน่วยกิต 2. หมวดวชิาเฉพาะ                          93  หน่วยกิต  
ปรับลดจ านวนหน่วย   
กิตในกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
และเพ่ิมในกลุ่มวชิาเอก
เลือก 

    ก.  กลุ่มวชิาแกน                  24   หน่วยกิต     ก.  กลุ่มวชิาแกน                         21   หน่วยกิต 
    ข.  กลุ่มวชิาเอก                   63   หน่วยกิต     ข.  กลุ่มวชิาเอก                          57   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวชิาเอกบังคบั        42   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวชิาเอกเลอืก         21   หน่วยกิต 

         - กลุ่มวชิาเอกบังคบั               30   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวชิาเอกเลอืก                 27   หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก หลกัสูตรปกติ 

1)  กลุ่มวชิาเอก              63  หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก หลกัสูตรปกติ 

1)  กลุ่มวชิาเอก                         57   หน่วยกิต 
แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 

1)  กลุ่มวชิาเอก                   57   หน่วยกิต 
2)  วชิาสหกิจศึกษา              6     หน่วยกิต 

แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 
1)  กลุ่มวชิาเอก                  51  หน่วยกิต 
2)  วชิาสหกิจศึกษา          6     หน่วยกิต 

    ค.  กลุ่มวชิาโท                15    หน่วยกิต     ค.  กลุ่มวชิาโท                       15    หน่วยกิต คงเดิม 
(3) หมวดวชิาเลือกเสรี                 6    หน่วยกิต (3) หมวดวชิาเลือกเสรี                 6    หน่วยกิต คงเดิม 



มคอ.2 

 

91 

 

ตารางเทียบรายวชิาในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษเพือ่ 
การส่ือสารธุรกจิ กบัหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่ 
อาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
 

รายวชิาในหลกัสูตร พ.ศ. 2560 รายวชิาในหลกัสูตร พ.ศ. 2563 สรุปการ
เปลีย่นแปลง 

 วชิาแกนสาขา  

HO119  การใช้ภาษาองักฤษ                    3(2-2-5) 
(English Usage)                                 
             โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบ
ความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ โดย
เน้นท่ีความถูกตอ้งเหมาะสมของการเลือกใช้ค  า 
ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ และท าเนียบ
ภาษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษาเกิดข้ึน    

HO119  การใช้ภาษาองักฤษ 1               3(2-2-5) 
(English Usage 1)                                 
             โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบ
ความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ โดย
เน้นท่ีความถูกต้องเหมาะสมของการเลือกใช้ค  า 
ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ และท าเนียบ
ภาษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษาเกิดข้ึน    

- ปรับแค่ช่ือวชิาให้
เป็นระดบั 1  
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพูด   
              ภาษาองักฤษ                              3(2-2-5) 
              (English Listening and Speaking Skills 
               Development)                                 
             พฒันาทกัษะการฟังและการพดู
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ฝึกฟังบทสนทนา 
ประกาศ ข่าว และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีมีเน้ือหาไม่
ซบัซอ้น เพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียด
หลกั รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบบ่อยใน
ชีวติประจ าวนัและชั้นเรียน ฝึกส่ือสารและโตต้อบ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเองและส่ิงรอบตวั การแสดง
ความคิดเห็นทั้งในเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์เก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจและเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียนจากส่ือประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจาก
ขอ้ความท่ีไดฟั้ง 

 HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพูด   
              ภาษาองักฤษ                              3(2-2-5) 
              (English Listening and Speaking Skills 
               Development)                                 
การฝึกฟังและฝึกสนทนาในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั ความ
เขา้ใจ    ศพัทแ์ละส านวน ฝึกส่ือสารและโตต้อบ 
แสดงความคิดเห็นเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์เก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ 

- แกไ้ขค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HO121  พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   
              ภาษาองักฤษ                     3(2-2-5) 
              (English Reading and Writing Skills 
               Development)                                 
                เทคนิคท่ีช่วยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะ
การอ่าน การฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น

HO121  พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   
              ภาษาองักฤษ                     3(2-2-5) 
              (English Reading and Writing Skills 
               Development)                                 
                เทคนิคท่ีช่วยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะ
การอ่าน การฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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และพบบ่อยในชีวติประจ าวนั เพือ่จบัใจความ
ส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุนหลกั รวมทั้งเขา้ใจ
ศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน ฝึกเขียน
ขอ้ความระดบัอนุเฉทในหวัขอ้ง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น 
รวมทั้งเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ี
ไดอ่้าน 

และพบบ่อยในชีวติประจ าวนั เพ่ือจบัใจความ
ส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุนหลกั รวมทั้งเขา้ใจ
ศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน ฝึกเขียน
ขอ้ความระดบัอนุเฉทในหวัขอ้ง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น 
รวมทั้งเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ี
ไดอ่้าน 

 HO195 การใช้ภาษาองักฤษ 2 3 (2-2-5)  
 (English Usage 2) 
ศึกษาก่อน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1 

 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบ
ความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษท่ี 
ซบัซอ้นยิง่ข้ึน โดยเนน้ความถูกตอ้งเหมาะสมและ
การประยกุตใ์ชค้  า ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์  
รูปแบบ และท าเนียบภาษาท่ี สอดคลอ้งกบับริบทท่ี
หลากหลาย 

- วชิาใหม่ 

HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น   3(2-2-5) 
(Introduction to Western Literary Works) 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวรรณกรรมตะวนัตก 
โดยเฉพาะวรรณกรรมภาษาองักฤษ ประวติัความ
เป็นมา รูปแบบ แก่นเร่ือง และกลวธีิการประพนัธ์ 
การอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง
ภาษาองักฤษท่ีคดัสรร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิด 
ค่านิยม และโลกทศัน์ตะวนัตกท่ีสะทอ้นผา่น
วรรณกรรม   

HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น     3(2-2-5) 
(Introduction to Western Literary Works) 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวรรณกรรมตะวนัตก 
โดยเฉพาะวรรณกรรมภาษาองักฤษ ประวติัความ
เป็นมา รูปแบบ แก่นเร่ือง และกลวธีิการประพนัธ์ 
การอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง
ภาษาองักฤษท่ีคดัสรร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิด 
ค่านิยม และโลกทศัน์ตะวนัตกท่ีสะทอ้นผา่น
วรรณกรรม   

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 วชิาเอกบังคับ  

HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ       3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 
 ระบบการออกเสียง  การฝึกออกเสียง
พยญัชนะ  สระ  และประโยคภาษาองักฤษจากส่ือ
ต่าง ๆ โดยเนน้เร่ืองการออกเสียงสูง  ต ่า  และเสียง
หนกัเบาในค าและประโยค  เพื่อประโยชน์ในการ
พดูและการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  การฝึกออก
เสียงในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา  และการใชส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการฝึกฝนดว้ยตนเอง 

HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ       3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 
 ระบบการออกเสียง  การฝึกออกเสียง
พยญัชนะ  สระ  และประโยคภาษาองักฤษจากส่ือ
ต่าง ๆ โดยเนน้เร่ืองการออกเสียงสูง  ต ่า  และเสียง
หนกัเบาในค าและประโยค  เพื่อประโยชน์ในการ
พดูและการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  การฝึกออก
เสียงในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา  และการใชส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการฝึกฝนดว้ยตนเอง 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS201 ค าและความหมาย                 3(2-2-5)  HS201 ค าและความหมาย                 3(2-2-5)  - คงเดิม 
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 (Words and Meaning)  
 ลกัษณะและโครงสร้างของค าท่ี
ประกอบข้ึนมาจากหน่วยค าประเภทต่าง ๆ การ
สร้างค า วธีิหาความหมายของค าจากโครงสร้างของ
ค า   บริบท  

 (Words and Meaning)  
 ลกัษณะและโครงสร้างของค าท่ี
ประกอบข้ึนมาจากหน่วยค าประเภทต่าง ๆ การ
สร้างค า วธีิหาความหมายของค าจากโครงสร้างของ
ค า   บริบท  

- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 1      3(2-2-5) 
 (Communicative Writing 1) 
 หลกัและการฝึกเขียนอนุเฉทประเภท
ต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียนและแบบ
เขียนโดยอิสระโดยเนน้ความถูกตอ้งในเร่ืองภาษา
และการส่ือความหมาย  

HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร         3(2-2-5) 
 (Communicative Writing) 
ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ 
เขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัและการฝึกเขียนอนุเฉทประเภท
ต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียนและแบบ
เขียนโดยอิสระโดยเนน้ความถูกตอ้งในเร่ืองภาษา
และการส่ือความหมาย  

- น าเลขระดบั 1 ออก
จากช่ือวชิา 

- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS208  การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกจิ   
                                                                 3(3-0-6)  
     (Intercultural Business Communication)  
 ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ โดยเนน้ท่ีพฤติ- 
กรรมการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ มิติท่ี
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจระดบัโลก การตระหนกัในความแตกต่าง 
ระหวา่งวฒันธรรม และองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จในความสมัพนัธ์ทางการคา้และธุรกิจ  

HS208  การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในบริบท 
ทางธุรกจิ                                                 3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication in Business  
Context)  
 ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ โดยเนน้ท่ีพฤติ- 
กรรมการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ มิติท่ี
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจระดบัโลก การตระหนกัในความแตกต่าง 
ระหวา่งวฒันธรรม และองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั 
ต่อความส าเร็จในความสมัพนัธ์ทางการคา้และธุรกิจ  

- ปรับช่ือภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 
- เปล่ียนจ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS210 การอ่านตามบริบท                  3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน เพ่ือจบัใจความส าคญั รายละเอียด
สนบัสนุนหลกั และรายละเอียดสนบัสนุนรอง 
รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ี
อ่าน การเลือกความหมายของค าท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมจากบริบท และการอ่านตีความ 

HS210 การอ่านตามบริบท                  3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 
ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาองักฤษ  
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน เพ่ือจบัใจความส าคญั รายละเอียด
สนบัสนุนหลกั และรายละเอียดสนบัสนุนรอง 
รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ี
อ่าน การเลือกความหมายของค าท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมจากบริบท และการอ่านตีความ 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HO210      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบือ้งต้น                                                                                  
                                                               3(3-0-6) 

HS211      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                                                                         
                                                  3(2-2-5) 

- เปล่ียนรหสัวชิาและ
จ านวนชัว่โมง 
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           (Introduction to English Linguistics) 
ความหมาย ประวติั แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบภาษาประกอบดว้ย
ระบบเสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบ
ความหมาย รวมทั้งการเรียนรู้ภาษา 
 

        (Introduction to English Linguistics) 
ความหมาย ประวติั แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบภาษาประกอบดว้ย 
ระบบเสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบ
ความหมาย รวมทั้งการเรียนรู้ภาษา 

บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาดว้ยตนเอง 
- ยา้ยจากแกนสาขา
มาเป็นเอกบงัคบัเพื่อ
ความเหมาะสม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 HS212      การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน     
                                                               3(2-2-5) 
              (English Conversation in Professions)  
     การสนทนาภาษาองักฤษในบริบทของ
การท างาน ฝึกพดูส านวนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
กบับุคคลและสถานการณ์ 

- วชิาใหม่ 

 HS213     การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้   3(2-2-5)   
(Introduction to English – Thai Translation) 
   หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า 
วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย 

- วิชาใหม่ 

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 1                   3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1) 
 หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการ
ฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของ
จดหมาย  ความเหมาะสมของถอ้ยค าและความ
ชดัเจนของขอ้ความ การฝึกเขียนจดหมายประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเลก็ทรอนิกส์ 
การเขียนประวติัยอ่ การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
การกรอกใบสมคัร  การสมัภาษณ์เขา้ท างาน 

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 1                   3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1) 
 หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการ
ฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของ
จดหมาย  ความเหมาะสมของถอ้ยค าและความ
ชดัเจนของขอ้ความ การฝึกเขียนจดหมายประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเลก็ทรอนิกส์ 
การเขียนประวติัยอ่ การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
การกรอกใบสมคัร  การสมัภาษณ์เขา้ท างาน 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS402        สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ                                            3(0-6-3) 

(Seminar in the Use of English for Business 
Communication) 

                   ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจในปัจจุบนั การ
วเิคราะห์ ประเมิน และเสนอทางออกเพ่ือแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะท่ี

HS402        สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ                                            3 (2-2-5) 

(Seminar in the Use of English for Business 
Communication) 

                   ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจในปัจจุบนั การ
วเิคราะห์ ประเมิน และเสนอทางออกเพ่ือแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะท่ี

- เปล่ียนแค่จ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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เรียนมา รวมทั้งการใชก้รณีศึกษา บทความวจิยั 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารธุรกิจ ทั้งท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

เรียนมา รวมทั้งการใชก้รณีศึกษา บทความวจิยั 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารธุรกิจ ทั้งท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 วชิาเอกเลอืก  

 กลุ่มวรรณกรรม  

HS233     วรรณคดอีงักฤษและวรรณคดอีเมริกนั
เบือ้งต้น                                              3(3-0-6)        

(Introduction to British and  American 
               Literature) 
                  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติั การ
จ าแนกประเภทและแก่นของวรรณคดีองักฤษและ
อเมริกนั การฝึกอ่านและวเิคราะห์วรรณคดีอมตะ
และวรรณคดีสมยัใหม่ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง   

HS233      วรรณคดอีงักฤษเบือ้งต้น         3 (2-2-5)                                          
(Introduction to English Literature) 

 
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
             องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์ท่ี
เขียนเป็นภาษาองักฤษ        

- เปล่ียนช่ือวชิาและ
จ านวนชัว่โมง 
บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาดว้ยตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษและการ
แปล 

 

 

HS346 เทวต านานตะวนัตก                3(2-2-5)            
(Western Mythology) 

 ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น   
                   เทวตานานกรีกและโรมนั เร่ืองราวจาก
คมัภีร์ไบเบิล และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ
วฒันธรรมตะวนัตก 

- วชิาใหม่  

 HS347  เร่ืองส้ันองักฤษ                3(2-2-5)               
(English Short Stories) 

ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
 เร่ืองสั้นองักฤษท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญา 
และสงัคม 

- วชิาใหม่  

 

 

HS348  วรรณกรรมเดก็และเยาวชน 3(2-2-5)  
             (Children’s and Adolescent Literature) 
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
              รูปแบบการประพนัธ์ แนวคิดและคุณค่า
ในงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ สาหรับเด็กและ 
เยาวชน 

- วชิาใหม่  

 HS349  นวนิยายองักฤษ                 3(2-2-5)  
 (English Novels)   
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 

- วชิาใหม่ 



มคอ.2 

 

96 

 

               องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์
นวนิยายองักฤษท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสงัคม 

 HS350 ละครองักฤษ                    3(2-2-5)    
             (English Drama)   
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น   
             บทละครสาคญัองักฤษและอเมริกนัท่ี
สะทอ้นภาพชีวติและสงัคม แนวคิดและปรัชญา  

- วชิาใหม่  

 HS351  นิยายวทิยาศาสตร์และแฟนตาซี   
                                                                 3(2-2-5)                  
           (Science Fiction and Fantasy Literature)
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
           องคป์ระกอบและรูปแบบของนิยาย เร่ืองสั้น 
และภาพยนตร์แนววทิยาศาสตร์และแฟนตาซี 
ท่ีมีอิทธพลต่อวฒันธรรมโลก 

- วชิาใหม่ 

 HS352  ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก        3(2-2-5)              
 (Western Films and TV Series) 
  องคป์ระกอบและววิฒันาการ
ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก สาระของภาพยนตร์
และซีรีส์ท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสงัคม 

- วชิาใหม่ 

 HS353  เพลงและค าร้อง                   3(2-2-5)                
             (Songs and Lyrics)    
              องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์
เพลง อิทธิพลของเพลงต่อวฒันธรรม และอิทธิพล
ของวฒันธรรมท่ีมีต่อแนวเพลงและเน้ือเพลง 

- วชิาใหม่ 

HS444      กวนีิพนธ์วจิกัษณ์             3(2-2-5)  
 (English Poetry Appreciation)   
สอบผ่าน   HO120 พฒันาทกัษะการอ่านและ 
การเขียน  
                 ววิฒันาการ  คุณค่า  และความซาบซ้ึงใน
ความงดงามของบทกว ี บทร้อยกรอง  บทละคร
ภาษาองักฤษ  การฝึกอ่านออกเสียง  และลีลาให้
ถูกตอ้งตามจงัหวะและรูปแบบของกวนิีพนธ์แต่ละ
ประเภท  การตีความหมาย  วเิคราะห์  และวจิารณ์ 

HS444  กวนีิพนธ์วจิกัษณ์                   3(2-2-5)               
 (English Poetry Appreciation) 
 ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบือ้งต้น 
 องคป์ระกอบและรูปแบบของบทกว ี บท
ร้อยกรองภาษาองักฤษ สาระของกวนิีพนธ์ท่ี
สะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสงัคม     

- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 กลุ่มภาษาศาสตร์  
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HS342 สัทศาสตร์และสัทวทิยาองักฤษ      3(2-2-5)       
            (English Phonetics and Phonology) 
  สอบผ่าน HO210  ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ
เบือ้งต้น และ HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
           ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั 
สทัศาสตร์และสทัวทิยาภาษาองักฤษ สทัอกัษร  
การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัระบบเสียงภาษาองักฤษใน
หอ้งปฏิบติัการภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน 
การออกเสียงภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 

HS342  สัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ  
               3(2-2-5)       
               (English Phonetics and Phonology)                                                                               
ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ  
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัสทัศาสตร์
และสทัวทิยาภาษาองักฤษ สทัอกัษร การฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบัระบบเสียงภาษาองักฤษในหอ้งปฏิบติัการ
ภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการออกเสียง 
ภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
แม่ 

- ลดวชิาศึกษาก่อน 1 
วชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS343 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ            3(2-2-5)       
            (English Syntax) 
สอบผ่าน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ และ 
HO210  ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบือ้งต้น 
              ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียว 
กบัวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์
โครงสร้างประโยคภาษาองักฤษตามทฤษฎี
วากยสมัพนัธ์ การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ีนเก่ียวกบั
โครงสร้างประโยคภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

HS343  วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ 3(2-2-5)                                                         
  (English Syntax)   
ศึกษาก่อน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ                                                                                          
 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั
วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครงสร้าง 
ประโยคภาษาองักฤษตามทฤษฎีวากยสมัพนัธ์ 
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ีนเก่ียวกบัโครงสร้าง
ประโยคภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสารของผูท่ี้
มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

- ลดวชิาศึกษาก่อน 1 
วชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS345 ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ           3(2-2-5)       
            (English Morphology) 
สอบผ่าน HO210  ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ
เบือ้งต้น  และ HS201 ค าและความหมาย 
           ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั 
ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครง 
สร้าง หน่วยค าภาษาองักฤษตามทฤษฎีวทิยาหน่วยค า 
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัระบบโครงสร้าง 
และความหมายของหน่วยค าของผูท่ี้มิไดใ้ช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่  

HS345   ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ        3(2-2-5)                                   
              (English Morphology)                                                                                                        
ศึกษาก่อน HS201 ค าและความหมาย 
 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั
ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ การวเิคราะห์
โครงสร้าง หน่วยค าภาษาองักฤษตามทฤษฎีวทิยา
หน่วยค า การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัระบบ
โครงสร้างและความหมายของหน่วยค าของผูท่ี้
มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

- ลดวชิาศึกษาก่อน 1 
วชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 HS355 นานาภาษาองักฤษโลก              3(2-2-5)
 (Global Englishes)  
                ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความหลากหลายของภาษาองักฤษในโลกยคุ

- วชิาใหม่ 
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ปัจจุบนั บทบาทและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษใน
ฐานะเจา้ของภาษา ในฐานะภาษาท่ีสอง  และใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงความแตกต่าง
ของภาษาองักฤษแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นแต่ละภูมิภาค 

 HS356  ภาษาศาสตร์สังคม        3(2-2-5)       
             (Sociolinguistics)   
 แนวคิดพ้ืนฐานและหลกัการส าคญัของ
ภาษาศาสตร์สงัคม ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของภาษาท่ี 
สมัพนัธ์กบับริบททางสงัคม องคป์ระกอบทาง
สงัคมท่ีมีผลกระทบต่อการใชภ้าษา และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

- วชิาใหม่ 

   HS357  การวเิคราะห์ตวับทภาษา  3(2-2-5) 
 (Textual Analysis)  
 การวเิคราะห์ค าและตวับทของค าทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชโ้ปรแกรม
ประมวลค าในภาษาองักฤษ และทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- วชิาใหม่ 

 HS358  ภาษาศาสตร์คลงัข้อมูล    3(2-2-5) 
 (Corpus Linguistics)  
 การวเิคราะห์ค าปริมาณมากท่ีเก็บไวใ้น
คลงัขอ้มูลระบบดิจิทลั โดยการใชซ้อฟทแ์วร์
ส าหรับประมวลค า ร่วมกบัการประยกุตท์ฤษฎีและ
เทคนิคเฉพาะของภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูลเพื่อศึกษา
ค าและบริบทในภาษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 HS359  การเปรียบต่างของภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย                                     3(2-2-5) 
(Contrastive Analysis of English and Thai)   
 หลกัการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
ภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในดา้นการออกเสียง การ
เลือกใชค้  าศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์และ
ความหมายของค า 

- วชิาใหม่ 

 HS360  วจันปฏิบัตศิาสตร์   3(2-2-5) 
 (Introduction to Pragmatics) 
 ภาษาท่ีใชต้ามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดย
เนน้การตีความจุดมุ่งหมายของผูพ้ดูในดา้น การใช ้

- วชิาใหม่ 
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ภาษาแบบวจันกรรม ความหมายท่ีส่ือเป็นนยั 
ดรรชนียพ์จน์ และความสุภาพในการใชภ้าษา 

 HS361  วาทกรรมวเิคราะห์      3(2-2-5) 
 (Discourse Analysis) 
 การวเิคราะห์และตีความบทสนทนาโดย
ใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ร่วมกบัปัจจยัทางสงัคม  
โดยเนน้การวเิคราะห์บทสนทนา การใชภ้าษา 
องักฤษของกลุ่มคนในแวดวงอาชีพต่าง ๆ และการ
ส่ือสารในรูปแบบอ่ืน ๆ ของกลุ่มคนท่ีมีความ
แตกต่างทางชาติพนัธ์ุท่ีใชภ้าษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 กลุ่มทกัษะภาษาองักฤษ  

HS333      การจดบันทกึและสรุปความ        3(2-2-5) 
                 (Note-taking and Summary Writing) 
 สอบผ่าน   HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด 
 ภาษาองักฤษ                             
                 หลกัและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค า
บรรยายจากการฟัง   การอ่าน   การฝึกยอ่  และสรุป 
ความ 

HS333 การจดบันทกึและสรุปความ     3(2-2-5)             
 (Note-taking and Summary Writing)
ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ      
 หลกัและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค า
บรรยายจากการฟัง การอ่าน การฝึกยอ่และสรุป
ความ 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS334      การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
                  เพือ่งานอาชีพ                          3(1-4-4) 
           (English Oral Reading for Careers)  
        สอบผ่าน  HS 103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
                    ทฤษฎีและบทความทางสทัศาสตร์ 
และภาษาศาสตร์เชิงสงัคม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
สทัลกัษณ์ (Prosodic Features) และลกัษณะน ้ าเสียง 
 (Speech Registers) และการน ามาประยกุตใ์ชก้บั
หลกัและวธีิการอ่านประกาศ โฆษณา ข่าว  และการ
บรรยายประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ  เทคนิค
การใชน้ ้ าเสียง  การฝึกการออกเสียงใหถู้กตอ้ง การ
ฝึกปฏิบติัจริงทั้งในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและ
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

HS334 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพือ่งาน
อาชีพ                                       3(2-2-5)               
              (English Oral Reading for Careers) 
ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
                 ทฤษฎีและบทความทางสทัศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์เชิงสงัคม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสทั
ลกัษณ์ และลกัษณะน ้ าเสียง  และการน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัหลกัและวธีิการ อ่านประกาศ 
โฆษณา ข่าว  และการบรรยายประเภทต่าง ๆ เป็น
ภาษาองักฤษ เทคนิคการใชน้ ้ าเสียง การฝึก การ
ออกเสียงใหถู้กตอ้ง การฝึกปฏิบติัจริงทั้งใน
หอ้งปฏิบติัการทางภาษาและสถานการณ์จ าลอง  

- เปล่ียนจ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น าภาษาองักฤษใน
ค าบรรยายรายวชิา
ออก 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS335 การอ่านเพือ่การคดิวเิคราะห์    3(2-2-5) 
 (Critical Reading)  
สอบผ่าน   HS210  การอ่านตามบริบท 
 การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน วเิคราะห์รูปแบบการใชภ้าษา ลีลา  

HS335       การอ่านเพือ่การคดิวเิคราะห์   3(2-2-5)                                                         
                  (Critical Reading) 
ศึกษาก่อน HS210 การอ่านตามบริบท 
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน วเิคราะห์รูปแบบการใชภ้าษา ลีลา และ

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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และโวหารของบทอ่านนั้น ๆ ประเมินขอ้เขียน
ประเภทต่าง ๆ  เพ่ือแสดงความคิดเห็นและประเมิน
คุณค่าของขอ้ความท่ีอ่าน 

โวหารของขอ้ความท่ีไดอ่้าน ประเมินขอ้เขียน
ประเภทต่าง ๆ  เพื่อแสดงความคิดเห็นและประเมิน
คุณค่าของขอ้ความท่ีอ่าน 

HS336 การอ่านเพือ่สุนทรียะ      3(2-2-5) 
  (Reading for Pleasures)   
สอบผ่าน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ 
เขียนภาษา องักฤษ 
                 การอ่านวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั
ร่วมสมยั  เพ่ือความสุนทรียะ  ศึกษาความคิด  
ปรัชญา  วฒันธรรมของสงัคมตะวนัตก 

HS336      การอ่านเพือ่สุนทรียะ 3(2-2-5)                  
                (Reading for Appreciation)          
ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาองักฤษ    
  การอ่านวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั
ร่วมสมยั เพื่อความสุนทรียะ ศึกษาความคิด 
ปรัชญา วฒันธรรมของสงัคมตะวนัตก 

- ปรับช่ือ
ภาษาองักฤษ 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS440   เทคนิคการอภิปราย              3(2-2-5) 
 (Discussion Techniques)  
สอบผ่าน H0120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด 
ภาษาองักฤษ 
                    หลกัและวธีิการอภิปรายกลุ่ม การฝึก
อภิปรายในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบั
ระดบัของผูเ้รียน การฝึกบทบาทในการอภิปรายทั้ง 
ในฐานะผูฟั้ง  ผูพ้ดู  และผูด้  าเนินการอภิปราย 

HS440       เทคนิคการอภิปราย     3(2-2-5)                    
                  (Discussion Techniques)  
ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ 
 หลกัและวธีิการอภิปรายกลุ่ม  การฝึก
อภิปรายในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและเหมาะสม
กบัระดบัของผูเ้รียน การฝึกบทบาทในการอภิปราย 
ทั้งในฐานะผูฟั้ง  ผูพ้ดู  และผูด้  าเนินการอภิปราย 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS441      การพูดขั้นสูงเพือ่งานอาชีพ      3(2-2-5) 
         (Advanced Speaking for Careers)   
สอบผ่าน HS305 การพูดในทีป่ระชุมชน            
                หลกัการพดูและการฝึกพดู  การน าเสนอ
สินคา้และบริการ การเป็นพิธีกร การพดูรายงานข่าว  
การพดูเพื่อการประชาสมัพนัธ์และสร้าง 
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

HS441       การพูดขั้นสูงเพือ่งานอาชีพ    3(2-2-5)      
  (Advanced Speaking for Careers)  
ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ 
               หลกัการพดูและการฝึกพดู การน าเสนอ
สินคา้และบริการ การเป็นพิธีกร การพดูรายงาน
ข่าว  การพดูเพื่อการประชาสมัพนัธ์และสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

- เปล่ียนเง่ือนไขวชิา
ศึกษาก่อน 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์        3(2-2-5) 
 (Critical  Writing) 
สอบผ่าน HS206 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 2 
                 หลกัและตวัอยา่งงานเขียนเชิงสารวจิารณ์   
การฝึกการเขียนเชิงสารวจิารณ์  โดยเสนอความ 
คิดเห็นทศันคติต่อเร่ืองต่าง ๆ ในปัจจุบนั ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ข่าว บทความ ตามความสนใจของ 
ผูเ้รียน 

HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์            3(2-2-5)                   
               (Critical Writing)                          
ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร   
 หลกัการและการฝึกการเขียนเชิงสารวจิารณ์ 
โดยเสนอความคิดเห็นทศันคติตอ่เร่ืองราวหรือ 
ประเด็นในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
 
 

- เปล่ียนเง่ือนไขวชิา
ศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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HS432        ภาษาองักฤษจากส่ือ               3(2-2-5)                                                                                                                        
                  (English in Media)  
             การบูรณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และ
เขียนภาษาองักฤษ โดยการศึกษาและฝึกใช้
ภาษาองักฤษจากส่ือประเภท ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โฆษณา ภาพยนตร์ วทิย ุ
โทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์ 

HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ      3(2-2-5)
 (English from the Media)  
 รูปแบบการใชภ้าษาองักฤษ การฝึกทกัษะ
ฟัง พดู อ่าน และเขียน และการสร้างสรรค์
โครงงานภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 

- เปล่ียนรหสัวชิา  
-ปรับช่ือภาษาองักฤษ 
และค าบรรยาย
รายวชิา  
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ  
 

 HS456  การออกเสียงผ่านเพลง    3(2-2-5)    
            (English Pronunciation through Songs) 
ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
 ทฤษฎีการออกเสียงค า การวเิคราะห์หน่วย
เสียง และการเช่ือมค าเขา้ดว้ยกนัในบทเพลง 
รวมทั้ง การฝึกการออกเสียงตามบทเพลง
ภาษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 HS457  การเขียนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5)                     
               (Creative Writing)      
ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 
 องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์งาน
เขียนเชิงสร้างสรรค ์

- วิชาใหม่  

 กลุ่มทกัษะการแปล  

HS339 การแปลไทย-องักฤษ              3(2-2-5) 
   (Thai-English Translation) 
สอบผ่าน   HS303  การแปลองักฤษ-ไทย  
               หลกัและการฝึกแปลในเร่ืองทัว่ ๆ ไปจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในระดบัขอ้ความ โดย
เลือกใชค้  า  ส านวน  และรูปประโยคท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

HS362  การแปลไทย-องักฤษ                  3(2-2-5)   
      (Introduction to Thai-English Translation)
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น  
            หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นองักฤษ 

- เปล่ียนรหสัวชิา 
และค าบรรยาย
รายวชิา  
- จากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ  
 

 HS363  การแปลข่าว 1                    3(2-2-5)         
               (News Translation 1)                                                          
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
          การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทย  

- วชิาใหม่ 

HS340 การแปลสารคด ี                         3(2-2-5) 
                (Translation of Documentaries) 

HS364  การแปลสารคด ี1      3(2-2-5)      
 (Documentary Translation 1) 

- เปล่ียนรหสัวชิาและ
ค าบรรยายรายวชิา 
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 สอบผ่าน   HS303  การแปลองักฤษ-ไทย  
                   ศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
การแปลสารคดี การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการแปล
และการใชภ้าษาท่ีสละสลวยในการแปลสารคดี
จากไทยเป็นองักฤษและจากองักฤษเป็นไทย การ
บรรณาธิกรณ์เบ้ืองตน้ส าหรับงานแปลสารคดี    

ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น      
 การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ  
 

 HS365       การแปลเพือ่ธุรกจิและ             3(2-2-5)       
                   การประชาสัมพนัธ์  1                    
(Business and Public Relations Translation1)
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
 การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงาน
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

- วชิาใหม่  

 HS366  การแปลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                              
                                     3(2-2-5)       
               (Science and Technology Translation) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
 การแปลตวับทดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

- วชิาใหม่  

 HS367  การแปลเชิงวฒันธรรม      3(2-2-5)      
 (Cultural Translation)  
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น      
 การแปลตวับทเชิงสงัคมวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียว วถีิชีวติ ประวติัศาสตร์ จากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   

- วชิาใหม่  

 HS368  การแปลงานวชิาการ                  3(2-2-5)   
 (Academic Translation) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น    
            การแปลงานวชิาการจากภาษาองักฤษเป็น
ไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ        

- วชิาใหม่  

 HS369  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 1 
          3(2-2-5)      
(Translation of Film and Television Scripts 1) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 

- วชิาใหม่ 
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            การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศันจ์าก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา  

 HS458    การแปลข่าว 2      3(2-2-5)                         
               (News Translation 2)                                                                                                  
ศึกษาก่อน HS363 การแปลข่าว 1           
               การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 HS459  การแปลสารคด ี2      3(2-2-5)                     
               (Documentary Translation 2)                              
ศึกษาก่อน HS364 การแปลสารคด ี1                   
  การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ                                                       

- วชิาใหม่ 

 HS460  การแปลเพือ่ธุรกจิและ              3(2-2-5)   
                การประชาสัมพนัธ์ 2                                        
(Business and Public Relations Translation 2)                                                           
ศึกษาก่อน HS365 การแปลเพือ่ธุรกจิและการ
ประชาสัมพนัธ์ 1  
 การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงาน
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  

- วชิาใหม่  

 HS461  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 2                                              
                                     3(2-2-5)       
(Translation of Film and Television Scripts 2)
ศึกษาก่อน HS369 การแปลบทภาพยนตร์และบท
โทรทศัน์ 1                
            การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศันจ์าก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

- วชิาใหม่ 

 HS462  การแปลงานวรรณกรรม            3(2-2-5)                                                  
 (Literary Translation) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
 การแปลงานวรรณกรรมจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
โดยเนน้ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความ
สละสลวยของภาษา 

- วชิาใหม่  
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 กลุ่มภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิและงาน
อาชีพ 

 

HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบือ้งต้นในการส่ือสาร 
                ธุรกจิ                                       3 (2-2-5)   
(Basic Research Methodology in Business 
Communication) 
 ความรู้พ้ืนฐานในการท าวจิยัทั้งในระดบั
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวจิยั รูปแบบท่ีหลากหลายของการท าวจิยั
เชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบและด าเนิน
โครงการวจิยัโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะและ
สาขาวชิา 

HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบือ้งต้นในการส่ือสาร 
                ธุรกจิ                                       3(2-2-5)   
(Basic Research Methodology in Business 
Communication) 
 ความรู้พ้ืนฐานในการท าวจิยัทั้งในระดบั
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวจิยั รูปแบบท่ีหลากหลายของการท าวจิยัเชิง
คุณภาพและปริมาณ การออกแบบและด าเนิน
โครงการวจิยั 

- ปรับค าบรรยาย
รายวชิาเลก็นอ้ย 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS338     การส่ือสารธุรกจิ 2                   3 (2-2-5)                                                                
                 (Business Communication 2) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
               หลกัและการฝึกเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีใช้
ในส านกังาน  บนัทึกการประชุม  รายงานการ
ปฏิบติังานโดยสรุป การฝึกใชภ้าษาองักฤษส าหรับ
การประชุมในสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

HS338     การส่ือสารธุรกจิ 2                   3(2-2-5)                                                                
                 (Business Communication 2) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
               หลกัและการฝึกเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีใช้
ในส านกังาน  บนัทึกการประชุม  รายงานการ
ปฏิบติังานโดยสรุป การฝึกใชภ้าษาองักฤษส าหรับ
การประชุมในสถานการณ์จ าลอง  

- น าค าวา่ Simulation 
ออกจากค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 HS370  ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกจิไมซ์       3(2-2-5)    
(English for MICE Business) 
                ค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษา 
องักฤษท่ีใชใ้นการวางแผน จดัการและด าเนินการ
ประชุมนานาชาติ การจดันิทรรศการ การจดัการ
ท่องเท่ียว และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 

- วชิาใหม่ 

 HS371  ภาษาองักฤษเพือ่งานอุตสาหกรรม  
           3(2-2-5)   
 (English for Industrial Work)    
 ศพัทเ์ทคนิค ส านวน กฎระเบียบ และ
รายงานการปฏิบติังานในงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- วชิาใหม่ 

HS431      ภาษาองักฤษเพือ่การค้าระหว่างประเทศ  
                 และโลจสิตกิส์                           3(2-2-5) 
(English for International Trade and Logistics) 

HS431 ภาษาองักฤษเพือ่การค้าระหว่างประเทศ 
                และโลจสิตกิส์                 3(2-2-5)                          
(English for International Trade and Logistics) 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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                ค  าศพัท ์ส านวนภาษา ทกัษะ และเอกสาร
ท่ีใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 

 ค าศพัท ์ส านวนภาษา ทกัษะ และเอกสาร
ท่ีใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์  

 

HS446       การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธุรกจิ             
                                                                     3(2-2-5) 
         (Business Report and Proposal Writing) 
 สอบผ่าน HS206 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 2 
                    หลกัและการฝึกเขียนรายงานทางและ
ขอ้เสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้ความถูก 
ตอ้งในการน าเสนอ  เน้ือความ  ภาษา  และการอา้งอิง  
การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจตามความสน 
ใจของผูเ้รียนในหวัขอ้ท่ีเหมาะสม 

HS446     การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธุรกจิ                                                    
                                    3(2-2-5)      
         (Business Report and Proposal Writing) 
ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพือ่การส่ือสาร 
 หลกัและการฝึกเขียนรายงานและ
ขอ้เสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ  

- เปล่ียนเง่ือนไขวชิา
ศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS447    การเขียนเพือ่การส่ือสารองค์กรทางธุรกจิ                                                
                                                   3 (2-2-5)       
    (Writing for Corporate Communication in 
Business) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
                หลกัและการฝึกเขียนขอ้ความเพื่อ
ประโยชน์ในการส่ือสารองคก์รดา้นธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้  
บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อประชาสมัพนัธ์
องคก์รผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  การ
ส่ือความหมาย  ลีลาภาษาท่ีใช ้ องคป์ระกอบส าคญั
ของการเขียนแต่ละประเภท  และรูปแบบการ
น าเสนอ 

HS447    การเขียนเพือ่การส่ือสารองค์กรทางธุรกจิ                                                
                                                   3(2-2-5)       
    (Writing for Corporate Communication in 
Business) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
                หลกัและการฝึกเขียนขอ้ความเพื่อ
ประโยชน์ในการส่ือสารองคก์รดา้นธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้  
บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ   

- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 HS463  ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมการ   
                ท่องเทีย่วและการโรงแรม     3(2-2-5) 
 (English for Hotel and Tourism Industries) 
 ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจ
การท่องเท่ียวและการโรงแรมเพ่ือการส่ือสารท่ี 
ถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 

- วชิาใหม่ 

 HS464  ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมการบิน  
           3(2-2-5) 
 (English for Airline Industry) 

- วชิาใหม่ 
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 ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจ
การบินเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  
รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การท างานท่ี
หลากหลาย 

 HS465  ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมบริการ 
                สุขภาพ                        3(2-2-5) 
 (English for Healthcare Industry) 
 ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจ
บริการดา้นสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา ศูนยสุ์ขภาพ 
และศูนยดู์แลผูป่้วยและผูสู้งวยั เพื่อการส่ือสารท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาใน 
สถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 

- วชิาใหม่ 

 HS466  ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์  3(2-2-5)   
  (English for Tour Guide) 
 ค าศพัท ์ส านวน และฝึกปฏิบติังาน
มคัคุเทศก ์การจดัน าเท่ียว น าชม บรรยาย และให้
รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการ
ใหข้อ้แนะน าและขอ้หา้มต่าง ๆ 

- วชิาใหม่ 

 กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา  
HS449 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 3(1-4-4)                                                                             
                  (Independent Study)    
 การเลือกศึกษาเร่ืองท่ีผูเ้รียนแต่ละคน
สนใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษดา้นต่าง ๆ โดย 
ใหเ้ขียนรายงานการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 1 ฉบบั  หวัขอ้
ท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย ์
ประจ าวชิา 

HS449 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 3(1-4-4)                                                                             
                 (Independent Study)    
 การเลือกศึกษาเร่ืองท่ีผูเ้รียนแต่ละคน
สนใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษดา้นต่าง ๆ โดย 
ใหเ้ขียนรายงานการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 1 ฉบบั  หวัขอ้
ท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย ์
ประจ าวชิา 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 

HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ 3(0-20-10)                                                                         
 (Professional Internship)    
 การจดัประสบการณ์ทางดา้นการใช้
ภาษาองักฤษในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษา โดยฝึก 
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษา ในองคก์รต่าง ๆ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
สาขาวชิา  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิาอ่ืนใน
หลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 หน่วยกิต และมี
จ านวน ชัว่โมงในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 200 

HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ 3(0-20-10)                                                                         
 (Professional Internship)    
 การจดัประสบการณ์ทางดา้นการใช้
ภาษาองักฤษในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษา โดยฝึก 
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษา ในองคก์รต่าง ๆ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
สาขาวชิา  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิาอ่ืนใน
หลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 หน่วยกิต และมี
จ านวน ชัว่โมงในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 200 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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ชัว่โมง  นกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินผลจาก
องคก์รท่ีฝึกงานและสาขาวชิา 

ชัว่โมง  นกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินผลจาก
องคก์รท่ีฝึกงานและสาขาวชิา 

HS452 สหกจิศึกษา               6(0-40-20)                                                                                                      
 (Co-operative Education) 
 การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ
อยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว 
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางดา้นวชิาการ และการปฏิบติัตนในสงัคม การ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด การปฏิบติังานและ
การประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ี
สถานประกอบการมอบหมาย 

HS452 สหกจิศึกษา                 6(0-40-20)                                                                                                      
 (Co-operative Education) 
 การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ
อยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว 
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางดา้นวชิาการ และการปฏิบติัตนในสงัคม การ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด การปฏิบติังานและ
การประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ี
สถานประกอบการมอบหมาย 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 วชิาโท  

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกจิ  3(1-4-4)
 (Business English Conversation) 
 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททาง
ธุรกิจ การท างาน และสงัคม โดยเนน้ท่ีความ
ถูกตอ้ง และความคล่องในการใชภ้าษา ระดบัของ
ภาษา การเลือกใชส้ านวนและค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบ 
ดว้ยการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ การติดต่อขอ
ขอ้มูลทางโทรศพัท ์การร้องเรียนและการแกปั้ญหา
ในกรณีต่าง ๆ การนดัหมาย การเสนอขาย การสอบ
สมัภาษณ์ การประชุมทางธุรกิจ 

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกจิ  3(2-2-5)
 (Business English Conversation) 
 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททาง
ธุรกิจ การท างาน และสงัคม โดยเนน้ท่ีความ
ถูกตอ้ง และความคล่องในการใชภ้าษา ระดบัของ
ภาษา การเลือกใชส้ านวนและค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบ 
ดว้ยการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ การติดต่อขอ
ขอ้มูลทางโทรศพัท ์การร้องเรียนและการแกปั้ญหา
ในกรณีต่าง ๆ การนดัหมาย การเสนอขาย การสอบ
สมัภาษณ์ การประชุมทางธุรกิจ 

- เปล่ียนแค่จ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HX006 การส่ือสารธุรกจิ                    3(2-2-5)         
              (Business Communication)  
 หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันา
ทกัษะในการส่ือสารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพใน 
หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ บนัทึกภายในส านกังาน ขอ้ความ 
อิเลก็ทรอนิกส์ รายงานการปฏิบติังานโดยสรุป การ
เขียนประวติัยอ่ การประชุมทางไกล โดยเนน้ท่ี 
ความถูกตอ้งความเหมาะสม และความชดัเจนของ
ถอ้ยค าท่ีใช ้รวมทั้งรูปแบบและระดบัของภาษาท่ีมี 

HX006 การส่ือสารธุรกจิ                    3(2-2-5)         
              (Business Communication)  
 หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันา
ทกัษะในการส่ือสารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพใน 
หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ บนัทึกภายในส านกังาน ขอ้ความ 
อิเลก็ทรอนิกส์ รายงานการปฏิบติังานโดยสรุป การ
เขียนประวติัยอ่ การประชุมทางไกล โดยเนน้ท่ี 
ความถูกตอ้งความเหมาะสม และความชดัเจนของ
ถอ้ยค าท่ีใช ้รวมทั้งรูปแบบและระดบัของภาษาท่ีมี 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

HX007      ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอและ 
                   ต่อรองทางธุรกจิ                    3(2-2-5) 
 (English for Business Presentation and 
Negotiation)  
                  หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอ
และต่อรองทางธุรกิจ ประกอบดว้ยการใชภ้าษาท่ี
เหมาะสมในการน าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยท่ีี
มีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน การคดัเลือก 
และสร้างสรรคอ์ุปกรณ์ในการน าเสนอและ
เผยแพร่โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รูปแบบต่าง ๆ
ของการน าเสนอและเผยแพร่ทางธุรกิจในปัจจุบนั 

HX007      ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอและ 
                   ต่อรองทางธุรกจิ                    3(2-2-5) 
 (English for Business Presentation and 
Negotiation)  
                  หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอ
และต่อรองทางธุรกิจ ประกอบดว้ยการใชภ้าษาท่ี
เหมาะสมในการน าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยท่ีี
มีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน การคดัเลือก 
และสร้างสรรคอุ์ปกรณ์ในการน าเสนอและเผยแพร่
โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รูปแบบต่าง ๆ ของ
การน าเสนอและเผยแพร่ทางธุรกิจในปัจจุบนั 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HX008      การอ่านทางธุรกจิ                   3(2-2-5)                                                                                        
                  (Readings in Business) 
                 การฝึกอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความทาง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย โฆษณา  
ป้ายประกาศ คู่มือการใชผ้ลิตภณัฑ ์บทความวจิยั
และรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ  
โดยเนน้ท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบของ
งานเขียนท่ีอ่าน การวเิคราะห์เพ่ือท าความเขา้ใจกบั 
มุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการ
โนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู ่การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่า
ของงานท่ีไดอ่้าน 

HX008      การอ่านทางธุรกจิ                   3(2-2-5)                                                                                        
                  (Readings in Business) 
                 การฝึกอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความทาง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย โฆษณา  
ป้ายประกาศ คู่มือการใชผ้ลิตภณัฑ ์บทความวจิยั
และรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ  
โดยเนน้ท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบของ
งานเขียนท่ีอ่าน การวเิคราะห์เพ่ือท าความเขา้ใจกบั 
มุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการ
โนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู ่การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่า
ของงานท่ีไดอ่้าน 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 HX011 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น     3(2-2-5) 
 (Introduction to English – Thai Translation)  
            หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

- วชิาใหม่  
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ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงรายวชิาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เป็นสาขาภาษาองักฤษเพือ่อาชีพและการส่ือสารนานาชาต ิหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สรุปการ
เปลีย่นแปลง 

การเปลีย่นแปลง 

วชิาแกนสาขา   
HO119  การใชภ้าษาองักฤษ                           3(2-2-5) 
(English Usage)                                 

คงอยู ่ - ปรับแค่ช่ือวชิาใหเ้ป็นระดบั 1  
HO119  การใชภ้าษาองักฤษ 1                      3(2-2-5) 
(English Usage 1)                                 

HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพดู ภาษาองักฤษ         
                                    3(2-2-5) 

 (English Listening and Speaking Skills Development)                                 

คงอยู ่ - แกไ้ขค าบรรยายรายวชิา 

HO121  พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   
              ภาษาองักฤษ                                       3(2-2-5)   
(English Reading and Writing Skills Development)                                 

คงอยู ่ คงเดิม 

HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้           3(2-2-5) 
(Introduction to Western Literary Works) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HO210      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้  3(3-0-6)                                                                                
                (Introduction to English Linguistics) 
 

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิาและจ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาดว้ยตนเอง 
- ยา้ยจากแกนสาขามาเป็นเอกบงัคบัเพื่อความ
เหมาะสม 
HS211   ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(2-2-5)                                                                            
             (Introduction to English Linguistics) 

วชิาเอกบังคบั   
HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ                3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HS201 ค าและความหมาย                            3(2-2-5)  
 (Words and Meaning)  

คงอยู ่ คงเดิม 

HS210 การอ่านตามบริบท                            3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HS205 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 1             3(2-2-5) 
 (Communicative Writing 1) 

คงอยู ่ ไม่มีเลขระดบั  น าเลข 1 ออกจากช่ือวชิา 

HS206 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2             3(2-2-5) 
 (Communicative Writing 2) 

ยกเลิก  

HS303  การแปลองักฤษ-ไทย                           3(2-2-5) ยกเลิก  
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HS305 การพดูในท่ีประชุมชน                         3(2-2-5) ยกเลิก  

HS208  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ   
      (Intercultural Business Communication     3(3-0-6)                             

คงอยู ่ - ปรับช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- เปล่ียนจ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

HS208  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในบริบท 
ทางธุรกิจ                                                 3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication in Business Context)  

HS209  ศพัทธุ์รกิจ                                             3(2-2-5)                                                                                                                     
       (Business Terminology) 
 

ยกเลิก  

HS207   การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ            3(1-4-4) 
        (Business English Conversation) 

ยกเลิก  

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 1                              3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HS306       การอ่านทางธุรกิจ                      3(2-2-5) 

            (Readings in Business) 
ยกเลิก  

HS308       ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและต่อรองทาง
ธุรกิจ                                                                 3(1-4-4) 
(English for Business Presentation and Negotiation) 

ยกเลิก  

HS402        สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ                                                                   3(2-2-5) 
(Seminar in the Use of English for Business 
Communication) 

คงอยู ่ - เปล่ียนแค่จ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
 

วชิาเอกเลอืก   

HS232       อิทธิพลของเทพปกรณมักรีกต่อแนวคิด
ปัจจุบนั                                                               3(3-0-6) 
  (The Influence of Greek Mythology on Modern Day 
Thought) 

ยกเลิก  

HS233     วรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 
เบ้ืองตน้                                                             3(3-0-6)  
(Introduction to British and  American Literature) 

ยกเลิก  

HS444  กวนิีพนธ์วจิกัษณ์                             3(2-2-5)               
 (English Poetry Appreciation) 

คงอยู ่ -ปรับค าบรรยายรายวชิา 

HS341       ภาษาศาสตร์สงัคมภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

        (Sociolinguistics of English)          
ยกเลิก - เปล่ียนเป็น  

HS355 นานาภาษาองักฤษโลก              3(2-2-5)
 (Global Englishes) 
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HS342 สทัศาสตร์และสทัวทิยาองักฤษ            3(2-2-5)       
            (English Phonetics and Phonology) 

คงอยู ่ - ลดวชิาศึกษาก่อน 1 วชิา 
 

HS343  วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ               3(2-2-5)                                                         
  (English Syntax)  

คงอยู ่ - ลดวชิาศึกษาก่อน 1 วชิา 
 

HS344   ภาษาศาสตร์ประยกุต ์                           3(3-0-6) 
               (Applied Linguistics)                                           

ยกเลิก  

HS345   ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ                  3(2-2-5)                                   
              (English Morphology)                                                                                                         

คงอยู ่ - ลดวชิาศึกษาก่อน 1 วชิา 
 

HS333 การจดบนัทึกและสรุปความ               3(2-2-5)             
 (Note-taking and Summary Writing) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS335       การอ่านเพ่ือการคิดวเิคราะห์              3(2-2-5)                                                         
                  (Critical Reading) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS336      การอ่านเพ่ือสุนทรียะ               3(2-2-5)                  
                (Reading for Pleasures)           

คงอยู ่ - ปรับช่ือภาษาองักฤษ 
HS336      การอ่านเพ่ือสุนทรียะ        3(2-2-5)                  
                (Reading for Appreciation)           

HS339 การแปลไทย-องักฤษ                           3(2-2-5) 
   (Thai-English Translation) 

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิา และค าบรรยายรายวชิา  
HS362  การแปลไทย-องักฤษ                     3(2-2-5)   
      (Introduction to Thai-English Translation) 

HS340 การแปลสารคดี                                    3(2-2-5) 
                (Translation of Documentaries) 

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิาและค าบรรยายรายวชิา 
HS364  การแปลสารคดี 1           3(2-2-5)      
 (Documentary Translation 1) 

HS440       เทคนิคการอภิปราย                3(2-2-5)                    
                  (Discussion Techniques)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HS441       การพดูขั้นสูงเพ่ืองานอาชีพ               3(2-2-5)      
  (Advanced Speaking for Careers)  

คงอยู ่ - เปล่ียนเง่ือนไขวชิาศึกษาก่อน 
 

HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์                       3(2-2-5)                   
               (Critical Writing)                      

คงอยู ่ - เปล่ียนเง่ือนไขวชิาศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยายรายวชิา 

HS337     การแปลธุรกิจ 1                                   3(2-2-5) 

              (Business Translation 1) 
ยกเลิก  

HS338     การส่ือสารธุรกิจ 2                               3(2-2-5)                                                                
                 (Business Communication 2) 

คงอยู ่ - น าค าวา่ Simulation ออกจากค าบรรยายรายวชิา 

HS446       การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจ             
                                                                            3(2-2-5) 
         (Business Report and Proposal Writing) 

คงอยู ่ - เปล่ียนเง่ือนไขวชิาศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยายรายวชิา 
 

HS447    การเขียนเพ่ือการส่ือสารองคก์รทางธุรกิจ                                                
                                                             3(2-2-5)       

คงอยู ่ - ปรับค าบรรยายรายวชิา 
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 (Writing for Corporate Communication in Business) 
HS448     การแปลธุรกิจ 2                               3(2-2-5)                                         ยกเลิก   

HS431      ภาษาองักฤษเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ  
                 และโลจิสติกส์                                   3(2-2-5) 
(English for International Trade and Logistics) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS432        ภาษาองักฤษจากส่ือ                          3(2-2-5)                                                                                                                        
                  (English in Media)  

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือภาษาองักฤษ ค าบรรยายรายวชิา 
HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ          3(2-2-5)
 (English from the Media)  

HS451   ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1                              
                                                                            3(2-2-5) 
(English for Service Industry 1)  

ยกเลิก   

HS453   ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 2                             
                                                                           3(2-2-5) 
(English for Service Industry 2)  

ยกเลิก   

HS449 การศึกษาคน้ควา้อิสระ               3(1-4-4)                                                                             
                 (Independent Study)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ           3(0-20-10)                                                                         
 (Professional Internship)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HS452 สหกิจศึกษา                           6(0-40-20)                                                                                                      
 (Co-operative Education) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS454    ภาษาองักฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน                                   
                                                                           3(2-2-5) 
  (English for Standardized Tests)                              

ยกเลิก   

HS105       การคา้และเศรษฐกิจอาเซียน           3(3-0-6)                                                                        
                (ASEAN Trade and Economy) 

ยกเลิก  

HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้ในการส่ือสาร 
                ธุรกิจ                                                  3(2-2-5)   
(Basic Research Methodology in Business 
Communication) 

คงอยู ่ - ปรับค าบรรยายรายวชิาเลก็นอ้ย 
 

วชิาโท   

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ            3(1-4-4)
 (Business English Conversation) 

คงอยู ่  - เปล่ียนแค่จ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

HX006 การส่ือสารธุรกิจ                              3(2-2-5)         
              (Business Communication)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HX007      ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและ คงอยู ่ คงเดิม  
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                   ต่อรองทางธุรกิจ                             3(2-2-5) 
 (English for Business Presentation and Negotiation)  
HX008      การอ่านทางธุรกิจ                             3(2-2-5)                                                                                        
                  (Readings in Business) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HX009     ภาษาองักฤษเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ
และโลจิสติกส์                                                    3(2-2-5)                                                                                        

(English for International Trade and Logistics) 

ยกเลิก - เป็นวชิาเอกเลือก 
HS431 ภาษาองักฤษเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
              และโลจิสติกส์                 3(2-2-5)                           

HX010     ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
                 (English for Service Industry)          3(2-2-5)                                                                                        

ยกเลิก   

 


