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ค าน า 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดท าตามกรอบ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรฯ สาระส าคัญของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ความเชื่อมโยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงโครงการ งบประมาณ แบบวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดให้มี

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน สาระส าคัญของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 2) 

โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 4) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของหลักสูตร 5) ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับประเด็นยุทธศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 6) ความเชื่อมโยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 7) สรุปงาน / โครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 8) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายไตรมาส  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดให้มี

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 โดยได้ก าหนดโครงการไว้ 3 โครงการตาม 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับ

จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 237,040 บาท มีรายละเอียดโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าประสงค์ที่ 1   ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1   การบริการวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

มาตรการที่ 1.1   การจัดการความรู้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมและสังคม  

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.2  วิจัย สร้าง ประมวล และเผยแพร่ความรู้และจัดท าสื่อการเรียนรู้ (Open  

   Courseware) ด้านการศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม การบริการ  

   และพยาบาลศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือแสดง 
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   ศักยภาพทางวิชาการท่ีน าไปสู่การได้รับการยอมรับ  

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.4  สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค 

   ประชาชนในการจัดการศึกษาและกิจกรรมบริการวิชาการในระดับประเทศและ 

   ระดับภูมิภาค ทั้งในสาขาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และสาขาอ่ืน ผนวกกับการ 

   ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัด และการใช้พลังงานทางเลือก   

มาตรการที่ 1.2   การบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ 

   หลากหลาย  

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.3  ส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการทุกรูปแบบที่ด าเนินการโดยคณาจารย์ นักศึกษา  

   และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงส านึกรักแผ่นดินและการมีความรับผิดชอบ 

   ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR)  

โครงการที่สนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

เป้าประสงค์ที่ 2   บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 2   มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ (Identity) โดดเด่นเป็นของตนเอง  

มาตรการที่ 2.1   ก าหนดอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนโดยค านึงถึงรากฐานความเป็นมาเพ่ือสร้างความแตกต่าง 

   บนความเชี่ยวชาญในความหลากหลายของอุดมศึกษา  

แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.4  จัดท าแผนและดาเนินการตามแผนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ  

   (Internationalization) ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงาน วิชาการ 

   ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการ 

   วิชาการ และการท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานใน 

   ระดับภูมิภาคเพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่ได้รับการ 

   ยอมรับในระดับภูมิภาค  

มาตรการที่ 2.1   จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทั้งในศาสตร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ 
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   ศาสตร์อื่นให้ได้มาตรฐาน  

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2  จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาการท่ีทันสมัยควบคู่กับการสร้าง 

   บุคลิกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในเรื่องความเป็นผู้น า มีวินัย มีน้ าใจ กล้าแสดงออก  

   ซื่อสัตย์ มีจิตใจบริการ มีความช านาญในหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ รู้ทันการ 

   เปลี่ยนแปลง สามารถด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 

   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยทั้งพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่เป็น 

   ภาษาต่างประเทศ ภาษาคณิตศาสตร์ที่ประมวลตัวเลขจากภารกิจหน้าที่แล้ว น ามา 

   วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   

โครงการที่สนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารผลงานวิจัย นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์  

เป้าประสงค์ที่ 5   มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 5   การสร้างและน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

มาตรการที่ 5.1  ก าหนดทิศทางงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและเพ่ือสังคม  

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.1  ปรับทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการวิจัย งานสร้างสรรค ์วิชาการและ 

   การสร้างนวัตกรรมในสาขาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึนโดยก าหนด 

   สัดส่วนงานวิจัยที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นงานวิจัยในสาขาท่ีเป็นอัต 

   ลักษณ์มหาวิทยาลัยและสาขาที่เก่ียวข้องร้อยละ 70  

มาตรการที่ 5.2   การเผยแพร่และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1  การสร้างบรรยากาศการแบ่งปันการเรียนรู้จากการทาวิจัยและการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

   ผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้มีผู้สนใจท าและน าประโยชน์จาก 

   ผลงานวิจัยไปใช้มากข้ึน  



8 
 
 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคเพ่ือประโยชน์ในการ 

   ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผลงานวิจัยของบุคลากร 

   มหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการแบบพลวัต  

เป้าประสงค์ที่ 6   มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้  

กลยุทธ์ที่ 6   การบริหารจัดการเชิงพลวัต  

มาตรการที่ 6.1   สร้างระบบกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน  

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.1 ปรับวัฒนธรรมการทางานเพ่ือนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดยการจัดการความรู้ 

   เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Innovation) โดยการรวบรวมสร้าง  

   จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

   แก่ผู้บริหารและบุคลกรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 คือโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดสอนครั้งแรกในระดับอนุปริญญาในปี พ.ศ. 2529 เมื่อครั้ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต โดยมีชื่อว่าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สังกัดอยู่ภายใต้คณะวิทยาการจัดการ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2532 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเรื่อยมา จนกระท่ัง

ในปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฎสวนดุสิตในขณะนั้นได้ให้

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ

และการกากับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่สอนส่วนใหญ่ สังกัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปีพ.ศ.2549 ได้เปลี่ยนชื่อจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็น

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน และคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

และเริ่มดาเนินการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2550 ในปีการศึกษา 2551  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และ

ตลาดแรงงานในสาขางานเลขานุการและส านักงานโดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนี้บัณฑิตอังกฤษธุรกิจยังสามารถทางานในสาขาการ

โรงแรม การตลาดและธุรกิจการบินได้ โดยจากผลของการส ารวจของส านักวิจัยพบว่าปีการศึกษา 2549 

บัณฑิตอังกฤษธุรกิจท างานตรงตามสาขาถึงร้อยละ 88 

นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จะท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยแล้วยังร่วมมือกับศูนย์

การศึกษานอกสถาบัน ได้แก่ ศูนย์ดุสิตพาณิชยการ ศูนย์พัทยา ศูนย์ชลบุรี และ ศูนย์หัวหิน ผลิตบัณฑิตใน

สาขาอังกฤษธุรกิจเพ่ิมข้ึนระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2549 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในขณะนั้นเปิด

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจภาคสมทบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้

ความสามารถ และเพ่ือเลื่อนต าแหน่งในงานของตน นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจ และการ

จัดการทุกภาคการศึกษา 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1. นางสาววิลาสิน ีพลอยเลื่อมแสง  

2. นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์ 

3. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา  

4. นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 

5. นางสาวขวัญสุดา ดีศิริ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 

 

จุดแข็ง  

1) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ  

2) บุคลากรมีศักยภาพตามสาขาวิชา ที่สามารถสนับสนุนอัตลักษณ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

3) บุคลากรได้รับการยอมรับโดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่ง

ประเทศไทยจานวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล และ อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  

4) นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีการสร้างเครือข่ายกับหลักสูตร  

5) กลไกการบริหารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นพบ

และพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งด้านการใช้ภาษาและภาวะผู้นา  

6) มีระบบการจัดเรียนการสอน การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และระบบการจัดการใน

หลักสูตรมีความคล่องตัวสูง  

 

จุดอ่อน  

1) สัดส่วนอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการไม่เพ่ิมข้ึนในระยะที่ผ่านมา  

2) ขาดงานวิจัยในชั้นเรียนที่สมบูรณ์  

3) จ านวนอาจารย์ลดลงจากการเกษียณและลาออก  

 

โอกาส  

1) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

2) สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก และแหล่งค้นคว้าด้านวิชาการ (DATA Base)  
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3) มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับบุคลากรภายนอกและหน่วยงานวิชาชีพ เช่น การเข้าร่วมเป็นผู้จัดการ

ประชุมที่จัดโดยสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดสพฐ เป็นต้น 

ภาวะคุกคาม  

1) จ านวนนักศึกษาที่ไม่จบตามก าหนดเวลาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านต่าง ๆ 

2) แนวโน้มของนักศึกษาท่ีลดลง  

3) งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียวพอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ 

ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

ปรัชญา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพทางธุรกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ท างาน มีบุคลิกภาพดี  รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่

ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  

 

วิสัยทัศน์  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตระหนักถึงศักยภาพของหน่วยงาน และความต้องการของผู้ประกอบการ 

จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 6 ประการดังนี้ 

 1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในสายงานทาง

ธุรกิจ  

2. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ  

 3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

 4. นักศึกษามีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์  

แก้ปัญหา และ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

พันธกิจ  

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยเน้นการน าเทคโนโลยี 
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และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถแข่งขันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2. สร้างองค์ความรู้ โดยประสานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างพันธมิตรเครือข่าย

ทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สนับสนุนและส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์  

5. การบริหารจัดการแบบพลวัต  

 

เป้าประสงค์  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน 5 ประการ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทุกด้านอย่างมีประสิทธิผล 

2. แสวงหาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม เผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

3. พัฒนากระบวนการศึกษาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. พัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การสอน การวิจัย และ

มีจิตส านึกในฐานะคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 

5. พัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อสนองความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน 
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กลยุทธ์  

แผนกลยุทธ์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (พ.ศ. 2555- 2557) ประกอบด้วยแนวการด าเนินงาน 6 

กลยุทธ์ ดังนี้  

1) พัฒนาบุคลากรโดยสร้างโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ และ

คุณภาพการเรียนการสอน และสามารถทางานเป็นทีม  

2) พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษและทักษะในสถานการณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขา  

3) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยระดับชาติ  

4) เพ่ิมคุณค่าบัณฑิตโดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กร  

5) พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชน

และสังคม  

6) อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยบูรณาการในการเรียนการสอนทั้งในและนอก

ห้องเรียน  
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์และกลยุทธ ์

ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร ์
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กับประเด็นยุทธศาสตรข์องหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556  

สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 
ล าดับ 

 

งาน/โครงการ 
 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ของคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ 

เงินงบ
ประ 
มาณ

แผ่นดิน 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
 

ระบุ
รายการ
ของเงิน
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปกต ิ
 

สม 
ทบ 

1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 2  
แนวทาง
ปฏิบัติที่ 2.2.2  

122,000 
 

   122,000 
 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

2. โครงการพัฒนา
บุคลากรหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 

กลยุทธ์ที่ 2  
แนวปฏิบัติที่ 
2.1.4  
กลยุทธ์ที่ 6  
แนวปฏิบัติที่ 
6.1.1  

50,000 
 

   50,000 
 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

รวม    172,000     172,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556  

สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 
ล าดับ 

 

งาน/โครงการ 
 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนต่างๆ 

ของ
มหาวิทยาลัย 

เงินงบ
ประ 
มาณ

แผ่นดิน 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
 

ระบุ
รายการ
ของเงิน
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปกต ิ
 

สม 
ทบ 

1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียน 

- แผนกลยุทธ์
ของ
มหาวิทยาลัย
ปี 2552 - 
2556 กลยุทธ์
ที่ 2 แนว
ปฏิบัติที่ 2.2.2 
- แผนพัฒนา
สถาบันสู่
สากล กลยุทธ์
ที่ 2 แนว
ปฏิบัติที่ 2.2.3 
และ 2.3.4 

122,000 
 

   122,000 
 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

2.  โครงการพัฒนา
บุคลากรหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 

- กลยุทธ์ที่ 2 
แนวปฏิบัติที่ 
2.1.4 และ 
2.2.3  
- กลยุทธ์ที่ 6 
แนวปฏิบัติที่ 
6.1.1 

50,000 
 

   
 

50,000 
 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

รวม    172,000    172,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 2   บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 2   มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ (Identity) โดดเด่นเป็นของตนเอง  

มาตรการที่ 2.1   ก าหนดอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนโดยค านึงถึงรากฐานความเป็นมาเพ่ือสร้างความแตกต่าง 

   บนความเชี่ยวชาญในความหลากหลายของอุดมศึกษา 

 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

แผน 
ปี 2552 

แผน 
ปี 2553 

แผน 
ปี 2554 

แผน 
ปี 2555 

แผน 
ปี 2556 

1. มีแผนพัฒนาวิชาการท่ีเป็น
นานาชาติตามความพร้อมของ
สาขาที่เป็นอัตลักษณ์  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

2. มีระบบและกลไกส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
ของสาขาท่ีเป็นอัตลักษณ์  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับภูมิภาค
อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของ
สาขาที่เป็นอัตลักษณ์  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

4.1 จ านวนของรางวัลหรือ
ผลงานทางวิชาการในสาขาที่
เป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ระดับ 
 

  10 15  

4.2 ร้อยละของรางวัลที่ได้รับ
หรือผลงานทางวิชาการในสาขา
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของ
อาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ระดับ 
 

  10 15  

4.3 ร้อยละของบัณฑิตในสาขา
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ได้งานท าตรง

ระดับ 
 

  10 15  
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ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

แผน 
ปี 2552 

แผน 
ปี 2553 

แผน 
ปี 2554 

แผน 
ปี 2555 

แผน 
ปี 2556 

ตามสาขาและมีอัตราเงินเดือน
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  
5 การได้รับการจัดล าดับทาง
วิชาการของสาขาท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

 

งาน / โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุงการศึกษา รวม 
ภาคปกติ ภาค

สมทบ 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

40,000   40,000 

 

มาตรการที่ 2.2   จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทั้งในศาสตร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ 

   ศาสตร์อื่นให้ได้มาตรฐาน  

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

แผน 
ปี 2552 

แผน 
ปี 2553 

แผน 
ปี 2554 

แผน 
ปี 2555 

แผน 
ปี 2556 

1. มีแผนพัฒนาวิชาการท่ีเป็น
นานาชาติด้านสังคมศาสตร์  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

2. มีระบบและกลไกส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับภูมิภาค
อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน ด้าน
สังคมศาสตร์  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

4.1 จ านวนของรางวัลหรือ
ผลงานทางวิชาการด้าน

ร้อยละ 
 

  5 10  
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ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

แผน 
ปี 2552 

แผน 
ปี 2553 

แผน 
ปี 2554 

แผน 
ปี 2555 

แผน 
ปี 2556 

สังคมศาสตร์ของนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ได้รับในระดับภูมิภาค
อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  
4.2 ร้อยละของรางวัลที่ได้รับ
หรือผลงานทางวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ
ภูมิภาคอ่ืนของอาจารย์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

ร้อยละ 
 

  5 10  

4.3 ร้อยละของบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์ที่ได้งานท าตรง
ตามสาขาและมีอัตราเงินเดือน
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ร้อยละ 
 

  5 10  

5. การได้รับการจัดล าดับทาง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน  

ระดับ 
 

2 3 4 4 5 

 

 

งาน / โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุงการศึกษา รวม 
ภาคปกติ ภาค

สมทบ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

197,040   197,040 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนาไปใช้ประโยชน์ 

เป้าประสงค์ที่ 5   มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 5   การสร้างและนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

มาตรการที่ 5.1   ก าหนดทิศทางงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและเพ่ือสังคม  

มาตรการที่ 5.2   การเผยแพร่และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

แผน 
ปี 2552 

แผน 
ปี 2553 

แผน 
ปี 2554 

แผน 
ปี 2555 

แผน 
ปี 2556 

1. มีระบบและกลไกสนบัสนุน
การจัดการความรู ้การเผยแพร่ 
และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  

ระดับ 
 

3 3 3 5 5 

2. มีการสร้างเครือข่าย การ
เผยแพร ่และการใช้ประโยชน์
จากผลงานวจิัย นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค ์ 

ระดับ 
 

3 3 3 5 5 

3.1 ร้อยละของงานวจิัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า  

ร้อยละ 
 

16 18 20 5 10 

3.2 ร้อยละของงานวจิัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ า  

ร้อยละ 
 

16 18 20 5 10 

3.3 จ านวนงานวิจยั นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการจด
ทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ชิ้น 
 

5 10 15 5 10 

4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ที่มีความ

ระดับ 
 

3 3 3 5 5 
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ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

แผน 
ปี 2552 

แผน 
ปี 2553 

แผน 
ปี 2554 

แผน 
ปี 2555 

แผน 
ปี 2556 

ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ
ภูมิภาคอื่นต่ออาจารย์ประจ า  
5. มีมูลค่าจากทรัพย์สนิทาง
ปัญญา  

ระดับ 
 

3 3 3 5 5 

 

 

งาน / โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุงการศึกษา รวม 
ภาคปกติ ภาค

สมทบ 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

40,000   40,000 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

197,040   197,040 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการแบบพลวัต 

เป้าประสงค์ที่ 6   มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้  

กลยุทธ์ที่ 6   การบริหารจัดการเชิงพลวัต  

มาตรการที่ 6.1   สร้างระบบกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

แผน 
ปี 2552 

แผน 
ปี 2553 

แผน 
ปี 2554 

แผน 
ปี 2555 

แผน 
ปี 2556 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การพัฒนาองค์กรคุณภาพ  

ระดับ 
 

3 3 3 3 5 

2. มีแผนปฏิบัติการการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ  

ระดับ 
 

3 3 3 3 5 

3. มีการดาเนินการการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ  

ระดับ 
 

3 3 3 3 5 

4. มีการประเมินและปรับปรุง
การดาเนินการการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ  

ระดับ 
 

3 3 3 3 5 

5. รางวัลคุณภาพขององค์กร  ระดับ 3 3 3 3 5 
 

 

งาน / โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุงการศึกษา รวม 
ภาคปกติ ภาค

สมทบ 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

40,000   40,000 
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ภาคผนวก 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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หน่วยงาน: หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ. 

โครงการ: โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายด าเนินการการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือให้เป็นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความ

เข้มแข็งในการอยู่รอด (Survivability)” และมีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและ

เป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่

องค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศใน

ลักษณะการให้บริการวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน 

เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครู  โดยยึดหลักการ

บริหารจัดการที่ค านึงถึงการปรับตัวล่วงหน้าเพ่ือพร้อมรับแนวโน้มบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน

ได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี

การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ให้มากที่สุด นอกจากนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้าน

เนื้อหา ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด การพัฒนา

ตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย 

หลักสูตรฯ จึงได้มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการ

เรียนการสอนและด้านวิจัยอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มี

นโยบายให้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้บุคลกรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการ

เรียนการสอนและด้านวิจัย 
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2. เพ่ือให้บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเกิดความตื่นตัวและตระหนักในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการทั้งด้านภาษาอังกฤษและธุรกิจ 

 2. การท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยหลักสูตร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 

ผู้สนับสนุน/แหล่งเงินทุน   - เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  อ. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
คณะท างานโครงการ คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

กลุ่มเป้าหมาย: 

 มี 1 กลุ่ม จ านวน 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

กิจกรรมด าเนินการ: 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนนิการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของกิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

- สืบค้นข้อมูลและราย 
ละเอียดหลักสูตรที่
บุคคลากรสนใจจะเข้า
รับการอบรมในระดับ 
ประเทศและระดับ
นานาชาติ 

- สืบค้นข้อมูลและราย 
ละเอียดสถานที่ที่  
บุคลากรสนใจจะน า 
เสนอผลงานทั้งในระดับ 

  (R) อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
(A) นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
(C) นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนนิการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของกิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

ประเทศและระดับ
นานาชาติ 

- จัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
การน าเสนอผลงาน 

  (R) อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ทั้งในระดับ 
ประเทศ และระดับ
นานาชาติ 

- เข้าร่วมเสนอผลงานทั้ง
ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 

  (R) อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 

- ประเมิน สรุปและเขียน
รายงาน 

  (R) อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
(A) นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
(C) นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
(I) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

วงเงินประมาณ 40,000 บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าลงทะเบียน       15,761 บาท 

  -  ค่าท่ีพัก         5,400 บาท 

  -  ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท * 5 คน * 3 วัน)     3,600  บาท 

  -  ค่าพาหนะ (400 บาท * 5 คน)     2,000  บาท 

  -  ค่าถ่ายเอกสาร       5,000 บาท 

  -  ค่าวัสดุ       8,239 บาท 

หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

  รวมเป็นเงิน 18,000 บาท แบ่งเป็น 

  - ค่าบริการห้องประชุม (วันละ 2,000 บาท * 2 วัน)    4,000 บาท 

  - ค่าตอบแทนอาจารย์ (ชม. ละ 500 บาท * 4 ชม. * 7 คน)   14,000 บาท 

 

ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 -  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2552 - 2556 กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.1.4 และ 2.2.3  

            กลยุทธ์ที่ 6 แนวปฏิบัติที่ 6.1.1 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์มาตรฐาน 

- ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. / สมศ. องค์ประกอบที่ 2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจน าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากร

ภายในสถานศึกษาและนักศึกษา 

2. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง 

 

 ความเสี่ยงที่ส าคัญ  

 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมอบรมไม่เปิดตาม
ระยะเวลาที่ต้องการ 

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่มีแนวทางท่ีใกล้เคียง 

การท าวิจัยไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลา ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
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ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 

อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีโอกาสในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิจัยอย่าง

สม่ าเสมอ และน าไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และ

สามารถพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือในการศึกษาต่อ 

 

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้จากเว็ปไซด์ของหลักสูตร (www.businessenglish.dusit.ac.th) 

ทาง Email ทาง Facebook และทางโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา อีกทั้งทางหลักสูตรยังได้ท าประกาศติดที่

กระดานข่าวหน้าห้องหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessenglish.dusit.ac.th/
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หน่วยงาน: หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ: โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน 

 

หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านเลขานุการ การโรงแรม 

และการตลาด ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพผ่านการศึกษาแบบ

บูรณาการ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ทั้งจากการเรียน การท ากิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และ

ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานและการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะ

น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งตนเองและองค์กร และจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่มีการให้ความส าคัญ

กับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนภาษาสากล

เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้ นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและ

ต่อเนื่องทั้งภายในห้องเรียนและในสถานการณ์จริง นอกจากนั้น การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

2558 นี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิก ด้ วยเหตุนี้นักศึกษาจึงควร

ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ ดังนั้น 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น  โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพในยุค

ประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่ 2 B.E. Product Fair and IMC 2013 กิจกรรมที่ 3 สัมมนาวิชาชีพเพ่ือการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่ 4 สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2555 กิจกรรมที่ 5 B.E. Tea Party 2013: World Language on the Move to 

ASEAN 2015 และกิจกรรมที่ 6 English City Day Camp ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการท างานและการด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างประสบความส าเร็จ   
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วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพจากวิทยากร 

ภายนอก ในสาขาวิชาทางด้านการตลาด การเลขานุการ การน าเข้าและส่งออก การแปล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย 

2. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้พัฒนาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะเชาว์ปัญญา 

และเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษา ผ่านสถานการณ์จริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 2 และรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมถึงการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันในการจัดงาน

แสดงสินค้าผ่านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (B.E. Product Fair and IMC 2013) 

3. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตระหนักถึงแนวทางการประกอบอาชีพ และมีความ

พร้อมในการศึกษาต่อยุคประชาคมอาเซียน 

 4. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจผลิตงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น และสามารถ 

สังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือการน าเสนอได้  

5. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

และทักษะจ าเป็นอื่นๆ ส าหรับการท างานในประชาคมอาเซียน 

6. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ 

สื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีท่ี 4 จ านวน 265 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเขียนสรุปรายงานข้อมูลความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ 

จากวิทยากรภายนอก ในสาขาวิชาทางด้านการตลาด การเลขานุการ การน าเข้าและส่งออก การแปล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยได้ 

กิจกรรมที่ 2 B.E. Product Fair and IMC 2013 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
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2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม ไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความรู้เพ่ิมเติมทางด้านการด าเนินการด้านการตลาด และได้

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. โครงการส าเร็จทันตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

กิจกรรมที่ 3 สัมมนาวิชาชีพเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 จ านวน 63 คน  

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 ทราบถึงแนวแนวทางการประกอบอาชีพ การ 

เตรียมตัวเพ่ือออกไปสู่โลกธุรกิจและการเลือกอาชีพที่เหมาะสม 

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมที่ 4 สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา  

                2555 

     นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาได้  

กิจกรรมที่ 5 B.E. Tea Party 2013:  World Language on the Move to ASEAN 2015 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 จ านวน 124 คน  

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรู้ความสามารถและทักษะ พร้อมเข้าร่วมกับสังคม 

ภายนอกและประชาคมอาเซียนได้ 

กิจกรรมที่ 6  English City Day Camp 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 และ 3 จ านวน 130 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ 

จริงและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ: 

ผู้สนับสนุน/แหล่งเงินทุน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะท างานโครงการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

กลุ่มเป้าหมาย: 

 มี 2 กลุ่ม จ านวน 272 คน ประกอบด้วย  

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 263 คน แบ่งเป็น 

- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 76 คน 

- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 124 คน 

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 63 คน 

2. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 9 คน 

 

กิจกรรมด าเนินการ: 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชพีในยุคประชาคมอาเซียน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
    - เขียนโครงการ 
    

 
- โครงการที่ไดร้ับอนุมตั ิ
 

7 วัน 
ห้องหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์      (R) (A) 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (C) 

2. ประชุมและวางแผน 
การด าเนินงาน  
    - แจ้งอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อเข้าร่วม
ประชุม 

 
 
- อาจารย์ในหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมทุกคน 

1 เดือนก่อนการ
บรรยาย 

ห้องหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) (A) 
 

    - จัดท าเอกสารประกอบการประชุม - มีก าหนดการประชุมที่
ชัดเจน 
- ทีมงานเข้าใจการท างาน
ในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

3 วันก่อนการ
บรรยาย 

ห้องหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) 
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

3. ประชาสัมพันธ์งาน 
 

- แจ้งนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ปี
ที่ 3 และปีท่ี 4 ให้ทราบ
เกี่ยวกับรายละเอยีดของ
โครงการ 

คาบเรียนแรกของ
ภาคเรยีนที่ 2/2555 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) 
 

4. ด าเนินโครงการ 
    - ติดต่อและส่งหนังสือเชิญวิทยากร 

 
- วิทยากรตอบรับเพื่อมา
บรรยาย 

 
3 สัปดาห์ก่อนการ

บรรยาย 
ห้องหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A) 
อาจารย์ประจ าวิชา (R) 
 

    - จองห้องบรรยาย - จองห้องบรรยายได ้ 2 สัปดาห์ก่อนการ
บรรยาย 

ห้องหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) 
 

    - การบรรยายโดยวิทยากร 
ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของ
เลขานุการไทยต่อประชาคมอาเซยีน” 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เข้าฟัง
การบรรยายทุกคน 

1 วัน 
ห้อง 11701 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)   
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (R) 

    - การบรรยายโดยวิทยากร 
ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาด้วย
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต
เพื่อเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน” 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เข้าฟัง
การบรรยายทุกคน 

1 วัน 
ห้อง 11701 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)  
อาจารยส์รพล จริะสวัสดิ์ (R)  

    - การบรรยายโดยวิทยากร 
ในหัวข้อ “การแปลเอกสารส าหรบั 
การค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน” 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้าฟัง
การบรรยายทุกคน 

1 วัน 
ห้อง 11701 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)    
อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (R) 

    - การบรรยายโดยวิทยากร 
ในหัวข้อ “อนาคตนักการตลาดไทยใน
ประชาคมอาเซียน” 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้าฟัง
การบรรยายทุกคน 

1 วัน 
ห้อง 11701 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)      
อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (R) 

    - การบรรยายโดยวิทยากร 
ในหัวข้อ “ผลกระทบของประชาคม
อาเซียนต่อธรุกิจน าเข้าและส่งออกของ
ไทย” 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้าฟัง
การบรรยายทุกคน 

1 วัน 
ห้อง 11701 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)      
อาจารย์ขวัญสุดา ดศีิริ (R) 

    - การบรรยายโดยวิทยากร 
ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างความรู้และ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน” 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เข้าฟัง
การบรรยายทุกคน 

1 วัน 
ห้อง 11701 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)    
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (R) 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

- นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในหัวข้อท่ีเข้าฟังการ
บรรยายมากยิ่งขึ้น 
- นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการฟังบรรยายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

3 วันหลังการ
บรรยาย 

ห้องหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) (A) 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (C) 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ 
 

- น าผลการประเมินในครั้ง
นี้ไปปรับใช้กับโครงการใน
ครั้งหน้า 

ภาคเรยีนต่อไป 
ห้องหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์และอาจารย์
ในหลักสูตร (R)  
 

กิจกรรมที่ 2 B.E. Product Fair and IMC 2013 

1. ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน
กิ จ ก ร รมการจั ด แสด งสิ นค้ า  (B.E. 
Product Fair and IMC 2013) ให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ัน
ปีที่สอง ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาด 2 และช้ันปีที่สาม ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 

นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีที่
สอง และช้ันปีที่สามรับรู้
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร จั ด
กิ จ กร รมการจั ด แสด ง
สินค้า (B.E. Product Fair 
and IMC 2013)  

2 วัน 
 

ห้องเรียน 1207 
และ 1208 อาคาร 
1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (R) 
และนักศึกษาหลักสตูรภาษา 
อังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 และ 3 
อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (A) 

2. ประชุมนักศึกษากลุ่มย่อยเพื่อ
ตรวจสอบความคืบหน้าการจัดกจิกรรม   

นักศึกษาสามารถบอก
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตัวเองในกิจกรรมการจัด
แสดงสินค้า (B.E. 
Product Fair and IMC 
2013) ได้ถูกต้อง 

2 วัน 
 

ห้องเรียน 1207 
และ 1208 อาคาร 
1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (R) 
และนักศึกษาหลักสตูรภาษา 
อังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 และ 3 
อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (A) 
 
 

3. ด าเนินการจดักิจกรรมการจัดแสดง
สินค้า (B.E. Product Fair and IMC 
2013) 

นักศึกษาจัดกิจกรรมได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

1 วัน 
ลานหน้าคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (R) 
และนักศึกษาหลักสตูรภาษา 
อังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 และ 3 
อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (A) 
 

4. ประเมินผล สรุป และรายงานการ
ด าเนินงานกิจกรรมการจัดแสดงสนิค้า 
(B.E. Product Fair and IMC 2013) 

อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปข้อดีและ
ข้อจ ากัดในการจัด
กิจกรรม 

3 วัน 
ห้องเรียน 1207 

และ 1208 อาคาร 
1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (R) 
และนักศึกษาหลักสตูรภาษา 
อังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 และ 3 
อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (A) 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (I) 
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 3 สัมมนาวิชาชีพเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. การประชุมเตรียมงานการสัมมนา 
- เขียนแผนการด าเนินงาน  
- แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงาน
ฝ่ายต่างๆ 
 

 
 
- แผนการด าเนินงาน 
- นักศึกษาได้รับ
มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 

 
 

5 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 

 
 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A) 
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3 (R) 
 

2. ประสานงานกับวิทยากร 
- จัดท าจดหมายเชิญ  
- จัดท าเอกสารและสื่อประกอบการ
สัมมนา 
-ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ
สัมมนา  

 
- เอกสารและสื่อเสรจ็ก่อน
การสัมมนาอย่างน้อย 3 
วัน 
- นักศึกษาเข้าใจการ
ท างานในส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ และภาพ รวม
ของการสัมมนา 
- นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
(ถ้ามี)  

 
1 เดือน 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนดุสติ 

 

 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (C) 
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3 (R)           
 

3. สัมมนาวิชาชีพเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- อาหารว่าง 
- ประสานผู้ดูแลอุปกรณ์โสตฯ 
- ดูแลความเรียบร้อยและบรรยากาศ 
และอ านวยความสะดวกในระหว่างการ
สัมมนา 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
- ด้านความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 

1 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 
 

 
 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A)            
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3 (R)  
 
  
 

4. ประชุมสรปุงานและประเมินผล 
- วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน และแนวทาง
การพัฒนา  

 
- ผลการประเมินกิจกรรม
และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 

 
3 วัน 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนดุสติ 

 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A) 
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3  (R)           
 

กิจกรรมที่ 4 สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์ผลงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2555 

1. การเตรยีมงานเพื่อการสัมมนา  
- ช้ีแจงกรอบการน าเสนอ 

- นักศึกษาทราบหัวข้อ
และวิธีการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

1 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A)            
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 4 (R)  
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

2. การสัมมนาทางวิชาการ  
- น าเสนอผลงานวิจัย 
- อาหารว่าง 
- ประสานผู้ดูแลอุปกรณ์โสตฯ 
- ดูแลความเรียบร้อยและบรรยากาศ 
และอ านวยความสะดวกในระหว่างการ
ประชุม 
- แจกแบบประเมินความพึงพอใจ 

- ด้านความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 
 

อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A)            
นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา (A)            
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A)            
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 4 (R)  
 
  
 
 

3. ประชุมสรปุงานและประเมินผล 
- วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน แนวทางการ
พัฒนา  

- ผลการประเมินกิจกรรม
และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 

1 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A) 
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 4 (R)           
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (I)        

กิจกรรมที่ 5 B.E. Tea Party 2013: World Language on the Move to ASEAN 2015 

1. การประชุมเตรียมงานการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
- แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงาน
ฝ่ายต่างๆ 
- เขียนแผนการด าเนินงาน  

- นักศึกษาได้รับ
มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในกิจกรรม 
- นักศึกษามีแผนการ
ด าเนินงาน 

2 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 
 
 

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A) 
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3 (R)           
 

2. ประชุมกับนักศึกษาเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษา 
- น าเสนอผลงานและให้ค าปรึกษา  
- จัดท าเอกสารและสื่อประกอบการ
ประชุม 
-ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจดังาน  

- นักศึกษาสร้างสื่อ
น าเสนอผลงาน 
- เอกสารและสื่อเสรจ็ก่อน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
อย่างน้อย 3 วัน 
- นักศึกษาเข้าใจการ
ท างานในส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ และภาพรวม
ของงาน 
- นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
(ถ้ามี)  

2 เดือน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (C) 
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3 (R)           
 

3. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ  
- น าเสนองาน 
- อาหารว่าง 
- ประสานผู้ดูแลอุปกรณ์โสตฯ 
- ดูแลความเรียบร้อยและบรรยากาศ 
และอ านวยความสะดวกในระหว่างการ
ประชุม 
- แจกแบบประเมินความพึงพอใจ 

- ด้านความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 
 

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A)            
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3 (R)  
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานที่

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

4. ประชุมสรปุงานและประเมินผล 
- วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน แนวทางการ
พัฒนา  

- ผลการประเมินกิจกรรม
และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 

2 วัน 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนดุสติ 

นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A) 
นักศึกษาหลักสตูรช้ันปีท่ี 3 (R)           
นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (I)        

กิจกรรมที่ 6 English City Day Camp 

1. การเตรยีมงานเพื่อจัดกิจกรรม 
- เขียนโครงการ 
- ติดต่อร้านค้าที่ใช้เป็นฐานกิจกรรม 
- เตรียมรายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ติดต่อวิทยากร 
- ติดต่อบริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เพื่อแจ้งเรื่อง
การจัดกิจกรรมและซื้อบัตรโดยสาร 
- การเบิก-คืนเงินที่ใช้ในโครงการ 
- การเตรยีมการด้านอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 

 
-โครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
-เตรียมการทุกอย่างพร้อม
ก่อนวันกิจกรรม 
-ส่งหนังสือเชิญวิทยากร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
- รายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
มีพร้อมส าหรับวันจดั
กิจกรรม 

หลักสตูร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
4 วัน 

 

อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (R,A) 
อาจารย์ขวัญสุดา ดศีิริ (R,A) 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A) 
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (C) 
 
 

-ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจดังาน -ทีมงานเข้าใจการท างาน
ในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
และภาพรวมของงาน 
-ทีมงานสามารถแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าได้ (ถ้ามี) 

3 ชม. อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (R,A) 
อาจารย์ขวัญสุดา ดศีิริ (R,A) 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A) 
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (C) 
 

2. การจัดกิจกรรม English City Day 
camp  
- นัดเจอนักศึกษาที่ Assembly Point 
เพื่อช้ีแจงกฎ กติกา และให้ RC ของแต่
ละฐานซึ่งเป็นสถานการณ์จริงท่ีนักศึกษา
จะต้องสื่อสารกับเจา้ของร้านค้าเปน็
ภาษาอังกฤษเท่าน้ันและนักศึกษาทุกคน
ในกลุ่มต้องมีโอกาสได้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
- นักศึกษาหมุนเวียนเพื่อเข้าฐานซึง่เป็น
ร้านค้าต่างๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงกับสถานี
รถไฟฟ้า (BTS) รวมเป็นจ านวน 6 ฐาน 
(6 สถาน)ี เป็นจ านวน 2 วัน 
- เมื่อนักศึกษาได้เข้าฐานครบทุกฐานก็จะ
กลับมาเจอกันท่ี Assembly Point เพื่อ
สรุปและมอบของรางวัลแกผู่้ที่ได้คะแนน
มากที่สุด 

- นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกฐาน 
- นักศึกษาได้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง  
- นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2 วัน  
ณ สถานีรถไฟฟ้า 
จ านวน 6 สถาน ี

อาจารยส์ุดารตัน์ เจตน์ปัญจภัค (R,A) 
อาจารย์ขวัญสุดา ดศีิริ (R,A) 
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง  (A) 
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (C) 
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งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 197,040 แบ่งเป็น 

- ค่าวัสดุการศึกษา (งบด าเนินงาน)     163,040 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน (งบด าเนินงาน)    34,000 บาท 

    

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน 

      1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 33,000 บาท แบ่งเป็น 

     -  ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน * 3 ชั่วโมง * 1,000 บาท)  18,000 บาท 

     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน * 25 บาท * 6 มื้อ)    7,500 บาท 

      -  ค่าวัสดุ         7,500 บาท 

     หมายเหตุ :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 2 B.E. Product Fair and IMC 2013 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 30,000 บาท แบ่งเป็น 

 -   ค่าวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์   15,000  บาท 

  -   ค่าอุปกรณ์เพ่ือจัดท าอุปกรณ์เพ่ือสื่อสารทางการตลาด  10,000  บาท 

  -   ค่าถ่ายเอกสาร          5,000  บาท 

  หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 3 สัมมนาวิชาชีพเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

          ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 14,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชั่วโมง * 600 บาท * 1 คน)  1,800 บาท   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท * 70 คน * 1 มื้อ)  1,750 บาท  

- ค่าถ่ายเอกสาร       3.000 บาท 
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  -   ค่าวัสดุ       7,450 บาท 

หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 4 สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์ผลงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปี 

     การศึกษา 2555 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  15,000 บาท แบ่งเป็น   

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท * 100 คน * 4 มื้อ)  10,000 บาท  

  -   ค่าวัสดุ       5,000 บาท 

หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 5 B.E. Tea Party 2013: World Language on the Move to ASEAN 2015 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

        ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  30,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชั่วโมง * 1,000 บาท * 3 คน)    9,000 บาท   

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท * 124 คน * 3 มื้อ)    9,300 บาท  

  -   ค่าวัสดุ        11,700 บาท 

หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 6 English City Day Camp 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 75,040 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าวิทยากร                 21,600 บาท 

(วิทยากรภายใน 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) 

- ค่าวัสดุ                         23,540 บาท 

- ค่าตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า BTS               16,900 บาท 

(นักศึกษา 130 คน x 130 บาท x 1 ใบ) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         6,500 บาท 
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(นักศึกษา 130 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)   

- ค่าอาหารกลางวัน          6,500 บาท 

(นักศึกษา 130 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   

    หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ   

  2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

  รวมเป็นเงิน 255,400  บาท แบ่งเป็น 

  -  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 10,000 บาท จ านวน 14 วัน  เป็นเงิน 140,000 บาท  

  -   ค่าบริการสถานที่ วันละ 1,000 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท   

  -  ค่าตอบแทนอาจารย์ 7 คน วันละ 300 บาท จ านวน 14 วัน เป็นเงิน 29,400 บาท  

  -   ค่าตอบแทนนักศึกษา 30 คน วันละ 200 บาท จ านวน 13 วัน เป็นเงิน 78,000 บาท 

    -   ค่าสารธารณูปโภค วันละ 1,000 บาท จ านวน 6 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท  

  

ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 -  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2552 - 2556 กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

 -  แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.3 และ 2.3.4 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์มาตรฐาน 

 - แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 2.2 

- ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2  

และองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดท ารายงานในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1) การเตรียมความ

พร้อมของเลขานุการไทยต่อประชาคมอาเซียน 2) การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน 3) การแปลเอกสารส าหรับการค้า

ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 4) อนาคตนักการตลาดไทยในประชาคมอาเซียน 5) ผลกระทบ

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
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ของประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจน าเข้าและส่งออกของไทย และ 6) การวิจัยเพ่ือสร้างความรู้และ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน 

2. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาผ่านสถานการณ์จริง และเกิดความพึงพอใจใน

ผลงานผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอในกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair and IMC 2013) 

และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร รวมทั้งมีประสบการณ์ ความมั่นใจ และเพ่ิมพูน

ความรู้ทางด้านการตลาดมากขึ้น 

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรู้และความพร้อมในการท างาน ณ สถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ  

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดพิมพ์รูปเล่มงานวิจัยและเอกสารประกอบการน าเสนอ

ผลงานวิจัยได้  

5. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถแสดงบทบาทในการท างานในสถานการณ์ต่ างๆใน

ประชาคมอาเซียนได้ 

6. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริงใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้   

  

ความเสี่ยงที่ส าคัญ  

 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง รวมทั้งรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ไม่สามารถดึงดูดให้ผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

จัดท ารูปแบบประชาสัมพันธ์โครงการให้มีความ
น่าสนใจและหลากหลาย และวางแผนประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้า 

 

ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 

- นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน  

รวมถึงการให้ชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษใน

การประกอบอาชีพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สื่อสารภายในกับคณะท างาน โดยใช้สื่อและช่องทางต่างๆดังนี้ 

- จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  

- การใช้โทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานในกรณีท่ีอยู่คน 

  ละสถานที่ 

- สื่อสังคมออน์ไลน์ ได้แก่ Facebook, BB 

2.   การสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อและช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น โปสเตอร์ ไวนิ่ว เว็บไซด์ เสียงตามสาย เป็นต้น 

- สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram, BB 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ      ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน  รายวิชา 1. ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 2 2. การแปลทางธุรกิจ 2    

3. ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ  4. การศึกษาเอกเทศ     

5. ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเข้าและส่งออก     

6. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    

7. การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

 การวิจัย   

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ก าหนดการกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

บรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานกุาร วันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้อง 11608 

9.00 – 10.15 น. วิทยากร คุณชรินพัชร์ โชตเิมืองปกั และคุณปัฐมาภรณ์ ไชยฮะนิจ บรรยายในหัวข้อ 

“การเตรยีมความพร้อมของเลขานุการไทยต่อประชาคมอาเซียน” 

10.15 - 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของเลขานุการไทยต่อประชาคม

อาเซียน” (ต่อ) 

 

บรรยายรายวิชาการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และอนิเตอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ ห้อง 232-233 

9.00 – 10.15 น. วิทยากร ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสทิธิชัย บรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารในยุคดิจิตอล 

(The Communication in Digital Age)” 

10.15 - 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสือ่สารในยุคดจิิตอล (The Communication in 

Digital Age)” (ต่อ) 

 

บรรยายรายวิชาการแปลทางธุรกิจ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 232-233  

9.00 – 10.15 น. วิทยากร คุณถิรนันท์ อนันตคณุากร บรรยายในหัวข้อ “การแปลเอกสารส าหรับ

การค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน” 

10.15 - 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การแปลเอกสารส าหรับการค้าระหว่างประเทศในกลุม่

อาเซียน” (ต่อ) 
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บรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 11608 

9.00 – 10.15 น. วิทยากร คุณวรัทยา จันทะพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตนักการตลาดไทยใน

ประชาคมอาเซียน” 

10.15 - 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อนาคตนักการตลาดไทยในประชาคมอาเซียน” (ต่อ) 

 

บรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจน าเข้าและส่งออก วันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้อง 232-233 

9.00 – 10.15 น. วิทยากร คุณรุ่งอรุณ คล้ายมณี บรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของประชาคมอาเซียน

ต่อธรุกิจน าเข้าและส่งออกของไทย” 

10.15 - 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจน าเข้าและ

ส่งออกของไทย” (ต่อ) 

 

บรรยายรายวิชาการศึกษาเอกเทศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 1209 

9.00 – 10.15 น. วิทยากร อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ บรรยายในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างความรู้

และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน” 

10.15 - 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างความรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่

ประชาคมอาเซียน” (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
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ก าหนดการกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
(B.E. Product Fair and IMC 2013) 

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
09.30 – 10.30 น.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์เดินเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษา 
10.30 – 11.30 น. การน าเสนอผลติภณัฑ์ของนักศึกษากลุ่มที่ 1 
11.30 – 12.30 น. การน าเสนอผลติภณัฑ์ของนักศึกษากลุ่มที่ 2 
12.30 – 13.30 น.  การน าเสนอสื่อการตลาดของนักศึกษากลุ่มที่ 1 
13.30 – 14.30 น.  การน าเสนอสื่อการตลาดของนักศึกษากลุ่มที่ 2 
14.30 – 15.30 น.  การน าเสนอสื่อการตลาดของนักศึกษากลุ่มที่ 3 
15.30 – 16.00 น. พิธีปิด 
 
 

********************** 
 

ก าหนดการกิจกรรมสมัมนาวิชาชีพเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
8.00 – 8.30 น.  ลงทะเบียน 
8.30 – 10.30 น.    พิธีเปิด 
    สัมมนาเรื่อง “บทบาทวิชาชีพในอนาคตเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน”  
    โดยวิทยากร คณุอมรรตัน์ สุขลี่ และคณุวราภรณ์ เอกนัย 
10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น.    สัมมนาเรื่อง “บทบาทวิชาชีพในอนาคตเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน”  
    โดยวิทยากร (ต่อ) 
12.00 – 12.30 น.  สรุป ตอบข้อซักถาม และพิธีปิด 

 

************************** 
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ก าหนดการกิจกรรมสมัมนาทางวิชาการสังเคราะห์ผลงานวิจัย 

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธรุกิจ ประจ าปีการศึกษา 2555 

วันที่ 4 และ 5 เมษายน 2556   

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย 

วันที่ 4 เมษายน 2556 

8.00 – 8.30 น.   ลงทะเบียน 

8.30 – 9.00 น.  พิธีเปิด 

9.00 – 9.30 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงานบน

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

9.30 – 10.00 น.  น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายรถคันแรก 

10.00 – 10.30 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 3 การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการ

ให้บริการของสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 11.15 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 4 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูม ิ

11.15 – 11.45 น.  น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 5 การใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าท่ีส่วนบริการ

ผู้โดยสารส านักงานกรมศลุกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 

11.45 – 12.00 น. สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย  

12.05 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 6 การศึกษาคู่มือภาษาอังกฤษของพนักงานบริการภตัตาคาร 

13.30 – 14.00 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 7 การศึกษาทัศนคติและการรับรู้เรื่องผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ที่มีต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

14.00 – 14.30 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 8 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาหลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตต่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 15.15 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 9 การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความรู้ทาง

วัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้นิทาน 

15.15 – 15.45 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 10 การศึกษาปัจจัยและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานนวด
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แผนไทยยา่นถนนข้าวสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการนวดแผนไทย 

15.45- 16.30 น. สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย และตอบข้อซักถาม 

 

วันที่ 5 เมษายน 2556        

8.00 – 8.30 น.    ลงทะเบียน 

8.30 – 9.00 น.  พิธีเปิด 

9.00 – 9.30 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 11 ทรรศนะของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทีมี

ต่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเพื่อนทางจดหมาย 

9.30 – 10.00 น.  น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 12 ปัจจัยการท าศัลยกรรมบนใบหน้าของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

10.00 – 10.30 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 13 ทรรศนะของผู้ซื้อในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทรรศนะของผู้ซื้อในการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 

10.45 - 11.15 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 14 พฤติกรรมการใช้โรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนดุสติ 

11.15 - 11.45 น.  น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 15 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตทีม่ีตอ่เทคโลยี 3G 

11.45 - 12.15 น. น าเสนองานวิจัย เรื่องที่ 16 การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรหมูบ่้านหนองคอกควาย  

ต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา 

12.15 -13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 -  13.45 น. การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการชมภาพยนตร์ 

13.45 - 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.00 - 16.15 น. สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย และตอบข้อซักถาม 
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ก าหนดการกิจกรรม B.E. Tea Party 2013 

World Language on the Move to ASEAN 2015 

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คร้ังท่ี 1 

8.00 – 8.30 น.  ลงทะเบียน 

8.30 – 9.00 น.              พิธีเปิดและประชาสมัพันธ์กิจกรรม B.E. Tea Party 2013 

                                    World Language on the Move to ASEAN 2015 

9.00 – 10.30 น.         สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความส าคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่การแข่งขันในประชาคม

อาเซียนโดย วิทยากร 

10.30 – 10.45 น.              รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความส าคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่การแข่งขันในประชาคม

อาเซียน (ต่อ)  

 

คร้ังท่ี 2 

13.00 – 14.30 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) กับการติดต่อ

ประสานงาน โดย วิทยากร 

14.30 – 14.45 น.        รับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) กับการติดต่อ

ประสานงาน (ต่อ)  

16.30 – 17.00 น.             สรุปและตอบข้อซักถาม 

 

คร้ังท่ี 3 

13.00 – 14.30 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรยีนรูท้ักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแข่งขันในตลาดอาเซียน โดย 

วิทยากร 

14.30 – 14.45 น.              รับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรยีนรูท้ักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแข่งขันในตลาดอาเซียน (ต่อ)  

16.30 – 17.00 น.             สรุป ตอบข้อซักถาม และพิธีปิด 
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ก าหนดการกิจกรรม English City Day Camp 
สิงหาคม 2556 

ณ สถานีรถไฟฟ้า (BTS) กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 1 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. เปิดกิจกรรม ณ Assembly Point  
09.00 – 09.45 น. นักศึกษากลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 1 ณ สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ   
09.45 – 10.30 น. นักศึกษากลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 2 ณ สถานีสยาม  
10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง   
11.00 – 12.00 น. นักศึกษากลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 3 ณ สถานีศาลาแดง   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.45 น. นักศึกษากลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 4 ณ สถานีธนบุรี   
13.45 – 14.30 น. นักศึกษากลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 5 ณ สถานีอโศก  
14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง   
15.00 – 15.45 น. นักศึกษากลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 6 ณ สถานีชิดลม   
15.45 – 16.00 น. นักศึกษาทุกคนกลับมา ณ Assembly Point  
16.00 - 16.30 น. มอบของรางวัลและปดิกิจกรรม 
 
วันที่ 2 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. เปิดกิจกรรม ณ Assembly Point  
09.00 – 09.45 น. นักศึกษากลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 1 ณ สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ   
09.45 – 10.30 น. นักศึกษากลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 2 ณ สถานีสยาม  
10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง   
11.00 – 12.00 น. นักศึกษากลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 3 ณ สถานีศาลาแดง   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.45 น. นักศึกษากลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 4 ณ สถานีธนบุรี   
13.45 – 14.30 น. นักศึกษากลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 5 ณ สถานีอโศก  
14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง   
15.00 – 15.45 น. นักศึกษากลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฐานที่ 6 ณ สถานีชิดลม   
15.45 – 16.00 น. นักศึกษาทุกคนกลับมา ณ Assembly Point  
16.00 - 16.30 น. มอบของรางวัลและปดิกิจกรรม 
 

 

****************** 
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หน่วยงาน: หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
โครงการ: โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้เป็นไปตาม 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีการ
ก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือสื่อสารในสายงานทางธุรกิจ มีความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางานธุรกิจ  รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานและองค์กร สามารถพัฒนา
ตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีในการประกอบธุรกิจ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและสังคม สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานในประเทศ และภูมิภาคอ่ืน
ของโลกได้ดังนั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้โครงการฯ บรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าว
เข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสากลและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเห็นสมควรที่จะมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจปี ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตของหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ทางหลักสูตรฯ จึงมีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนากรอบการด าเนินงานที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ การเรียนการสอนของหลักสูตรให้มี

ศักยภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 1 หลักสูตร 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
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ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ผู้สนับสนุน/แหล่งเงินทุน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
คณะท างานโครงการ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย: 
 มี 3 กลุ่ม จ านวน 20 คน ประกอบด้วย  

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจ านวน 7 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน  
2. อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 1 คน อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน 1 คน อาจารย์จากคณะครุศาสตร์จ านวน 1 คน 

 3. วิทยากรจากหน่วยงานภายในจ านวน 2 คน และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 9 คน 
 
กิจกรรมด าเนินการ: 
 

กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของกิจกรรม 

ระยะเวลา/สถานที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 1 
1. ประชุมคณะกรรมการ (ร่าง) 
หลักสูตร คร้ังที่ 1 
- ร่างโครงการ 
- เตรียม/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

 
 
 
- โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

ห้องหลักสูตรฯ  
เดือนสิงหาคม 2555 

 
อ. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง        (R) 
นางสาวอังคณา ร่าเริงยิ่ง          (R) 
คณบดีคณะมนษุยศาสตร์         (C) 
และสังคมศาสตร ์
คณะกรรมการร่างฯ                 (I) 

- จัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 

- เอกสารเสร็จก่อน
การประชุมอย่าง
น้อย 3 วัน 

10 วัน นางสาวอังคณา ร่าเริงยิ่ง          (R) 
คณะกรรมการร่างฯ                 (I) 

- อาหารกลางวันและอาหารว่าง   นางสาวอังคณา ร่าเริงยิ่ง          (R) 
คณะกรรมการร่างฯ                 (I) 

กิจกรรมที่ 2 
2. ด าเนินการส ารวจทรรศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
- ออกแบบแบบสอบถาม 
- ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบ 
ถาม 
- แก้ไข ปรับปรุงแบบสอบถาม 
- เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล 
- สรุปผลทรรศนะของนักเรียนชัน้

 
 
 
 
 
 
 
- ด้านทรรศนะของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีทีไ่ม่

 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
กรุงเทพฯ และ

 
อ. จรูญวิทย์ โตสัจจวงษ ์          (R) 
อ. ขวัญสุดา ดีศิริ                   (R) 
วิทยากรจากหน่วยงานภายใน    (C) 
คณะกรรมการร่างฯ                 (I) 
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของกิจกรรม 

ระยะเวลา/สถานที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

มัธยมศึกษาปีที ่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ปริมณฑล 

กิจกรรมที่ 3 
3. สัมมนา อภิปรายและปรับปรุง
ร่างหลักสูตรคร้ังที่ 2 

 
- สรุปรายงานการ
ประชุม 

 
ห้องหลักสูตรฯ  
เดือนสิงหาคม 2555 

 
คณะกรรมการร่างฯ             (I) 
 

กิจกรรมที่ 4 
4. สัมมนา อภิปรายและปรบัปรงุ
ร่างหลักสูตรคร้ังที่ 3 (Focus 
Group) โดยวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายใน และวทิยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
- สรุปรายงานการ
ประชุม 

 
ห้องประชุม 
Conference 3 
ส านักวิทยบริการ 
เดือนสิงหาคม 2555 

 
อ. ดร. สรพล จิระสวัสดิ์            (R) 
อ. ขวัญสุดา ดีศิริ                    (R) 
วิทยากรจากหน่วยงานภายใน     (C) 
และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก) 
คณะกรรมการร่างฯ             (I) 

กิจกรรมที่ 5 
5. สัมมนา อภิปรายและปรับปรุง
ร่างหลักสูตรคร้ังที่ 4  

 
- สรุปรายงานการ
ประชุม 

 
ห้องหลักสูตรฯ  
เดือนสิงหาคม 2555 

 
คณะกรรมการร่างฯ             (I) 
 

6. (ร่าง) มคอ.2 ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- ร่าง มคอ.2 ของ
หลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

เดือนกันยายน 2555 คณะกรรมการร่างฯ             (I) 
 

7. เข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัย 

  คณะกรรมการร่างฯ             (I) 
 

 
หมายเหตุ  
R – คณะท างานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ด าเนินการของกิจกรรม (Responsible)  
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม (Accountable)   
C – ผู้ให้ค าปรึกษา (Consulted)  
I – ผู้ที่คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ (Informed) 
 
งบประมาณ 
        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

เงินสนับสนุน   70,000 บาท   แบ่งเป็น 
 -   ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (6 ชั่วโมง * 3 คน * 600)  10,800 บาท 
 -   ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (6 ชั่วโมง * 6 คน * 1,200)  43,200 บาท 

  -  ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดท ารูปเล่ม     16,000 บาท 
  หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
  รวมเป็นเงิน 20,000  บาท แบ่งเป็น 
  -  ค่าตอบแทนนักศึกษาพิมพ์เอกสาร (9 ชั่วโมง * 3 คน * 200)  5,400 บาท 

 -   ค่าตอบแทนอาจารย์ (36 ชั่วโมง * 8 คน * 300)   86,400 บาท 
 

ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 -  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2552 – 2556 กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2 
 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์มาตรฐาน 

- ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีหลักสูตรที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. มีการบูรณาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการยอมรับ และได้รับความ

ร่วมมือจากองค์การภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพ 
 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ  

ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
1. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และขั้นตอน
การด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร เกิดความ
ล่าช้า วิทยากรทั้งภายในและภายนอกไม่สามารถเข้า
ร่ วมสัมมนา อภิปรายกับหลักสู ตรฯ  ได้ ต าม
ก าหนดการท่ีวางไว้เนื่องจากติดภารกิจ 

1.1 ติดตามและประสานงานกับทุกหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และแจ้งก าหนดการในการสัมมนา 
อภิปรายล่วงหน้า เพ่ือให้วิทยากรทั้งภายในและ
ภายนอกเกิดความพร้อมในการร่วมสัมมนา อภิปราย 

 
ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และสามารถรองรับกับ
กลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ในการจัดประชุมในแต่ละครั้ง มีการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยรายละเอียดดังนี้ 
 1. สื่อสารกับคณะท างาน โดยใช้สื่อและช่องทาง ดังนี้ 
 -  การจัดประชุมเพ่ือชี้แจงการด าเนินงานทุกครั้ง เพื่อให้คณะท างานมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
 -  การใช้โทรศัพท์และอิเล็คอรอนิกส์เมลลในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานในกรณีท่ีสถานที่ 
 ท างานอยู่คนละที ่
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 -  การใช้ระบบ eoffice ของทางมหาวิทยาลัย 
 2. การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อและช่องทาง ดังนี้ 
 -  การใช้โทรศัพท์และอิเล็คอรอนิกส์เมลลแจ้ง และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 -  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง 
 

*********************** 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ ห้องลิขิต 2 โรงแรมสวนดสุิตสวนดุสิตเพลส 

 
 

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  การสัมมนา อภิปรายและปรับปรุงร่างหลักสูตร (Focus Group) โดย 

ดร.สบืตระกูล สุนทรธรรม 
คุณสุทธิพรรณ นุชฉายา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิริบุปผา ทุทารธาดา 
คุณทัดดาว จิระสวัสดิ ์
คุณศิริพร แซ่กวาน 
คุณทิพากร พฤกษประทีป 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์ พนาวาส 
อาจารย์ ดร.สริินาถ แพทยังกุล 
อาจารย์กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 
วิทยากรจากหน่วยงานภายใน และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  การสัมมนา อภิปรายและปรับปรุงร่างหลักสูตร (Focus Group) (ตอ่) 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  การสัมมนา อภิปรายและปรับปรุงร่างหลักสูตร (Focus Group) (ตอ่) 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  การสัมมนา อภิปรายและปรับปรุงร่างหลักสูตร (Focus Group) (ตอ่) 
16.00 – 16.30 น.  สรุปการสัมมนา อภิปรายและปรบัปรุงหลักสตูร (Focus Group) โดย 
   อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวสัดิ ์

 
 

------------------------------ 
 
 
หมายเหต:ุ วันเวลา ก าหนดการ และสถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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หน่วยงาน: หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
โครงการ: โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

 
หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายด าเนินการการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้เป็นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้
อย่างอย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability)” และพันธกิจที่เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง มีวตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่
สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคูณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วย
สติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
จัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ให้มากที่สุด นอกจากนั้นผู้สอนต้องพัฒนาตนเองและความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหา ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด หลักสูตรฯ จึงส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิจัยอย่างสม่ า เสมอ 
อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านความรับผิดชอบ และด้านการบริหารจัดการองค์กร  
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้บุคลกรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้เพ่ิมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเกิดความตื่นตัวและตระหนักในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยซ่ึงพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการทั้งด้านภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจ 
 2. การท าวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ผู้สนับสนุน/แหล่งเงินทุน   เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อ. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
คณะท างานโครงการ คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
กลุ่มเป้าหมาย: 
 มี 1 กลุ่ม จ านวน 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
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กิจกรรมด าเนินการ: 
 

กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/สถานที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
1. อบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: 
สื่อ & การตลาด 
 
2. อบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: 
ภาคเศรษฐกิจการเงิน 
 
3. อบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: 
การผลิต 
 
4. อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษด้าน
วิชาการและส าหรับการประกอบ
วิชาชีพ 

  
- 18 มิถุนายน 2557 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดุสิต 
- 25 มิถุนายน 2557 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดุสิต 
- 2 กรกฎาคม 2557 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดุสิต 
- 9 กรกฎาคม 2557 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดุสิต 

อาจารย์หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (R) 
 

- ประเมิน สรุปและเขียนรายงาน แบบประเมนิ และ
รายงานสรุปโครงการ 

 อาจารย์หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (R) 
นางสาววลิาสินี พลอยเลื่อม
แสง (A) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต (I) 

 
งบประมาณแผ่นดิน 
        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 40,230 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทนวิทยากรการอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  
(20 ชั่วโมง * 1,200 บาท)   24,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท * 8 คน * 4 มื้อ)      800 บาท 

  -  ค่าถ่ายเอกสาร        3,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ       12,430 บาท 

หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 
  รวมเป็นเงิน 18,000 บาท แบ่งเป็น 
  - ค่าบริการห้องประชุม (วันละ 2,000 บาท * 2 วัน)     4,000 บาท 
  - ค่าตอบแทนอาจารย์ (ชม. ละ 500 บาท * 4 ชม. * 7 คน)    14,000 บาท 
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ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 -  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2557 – 2560 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 แนวปฏิบัติที่ 4.2 และ 4.3  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 แนวปฏิบัติที่ 1.3  
             กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2  
             กลยุทธ์ที่ 3 แนวปฏิบัติที่ 3.3  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 แนวปฏิบัติที่ 1.2 และ 2.1  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 แนวปฏิบัติที่ 1.5  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.1 2.2 และ 2.8  
 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์มาตรฐาน 

- ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. / สมศ. องค์ประกอบที่ 2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจน าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากร
ภายในสถานศึกษาและนักศึกษา 

2. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 

 ความเสี่ยงที่ส าคัญ  
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาไม่เปิดตาม
ระยะ เวลาที่ต้องการ 

เข้าร่วมอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่ใกล้เคียง 

การท าวิจัยไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลา ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 
ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ด้านธุรกิจ การท าวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยน าไปสู่การบูรณาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาซึ่งน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือในการศึกษาต่อ 
 
วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้จากเว็ปไซด์ของหลักสูตร (www.businessenglish.dusit.ac.th) 
ทาง Email ทาง Facebook และทางโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา อีกทั้งทางหลักสูตรฯ ได้ท าประกาศติดท่ี
กระดานข่าวหน้าห้องอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

**************************** 
 

http://www.businessenglish.dusit.ac.th/
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ก าหนดการอบรมภาษาอังกฤษด้านวิชาการและส าหรบัการประกอบวิชาชีพ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 

 
ครั้งท่ี 1 
08.45 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  การอบรมภาษาอังกฤษด้านวิชาการและส าหรับการประกอบวิชาชีพ โดยวิทยากรจาก  
   Anglokom (Thailand) Co. Ltd 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น.  การอบรมภาษาอังกฤษด้านวิชาการและส าหรับการประกอบวิชาชีพ (ต่อ)  
13.30 – 15.30 น.  การอบรมภาษาอังกฤษด้านวิชาการและส าหรับการประกอบวิชาชีพ (ต่อ) 
 

----------------------------------------------------- 
 

ก าหนดการอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: สื่อ & การตลาด วันท่ี 25 มิถุนายน 2557 
ครั้งท่ี 2 
08.45 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: สื่อ & การตลาด โดยวิทยากรจาก Anglokom (Thailand)  
   Co. Ltd 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: สื่อ & การตลาด (ต่อ)  
13.30 – 15.30 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: สื่อ & การตลาด (ต่อ) 
 

----------------------------------------------------- 
 

ก าหนดการอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: ภาคเศรษฐกิจการเงิน วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 
ครั้งท่ี 3 
08.45 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: ภาคเศรษฐกจิการเงิน โดยวิทยากรจาก Anglokom  
 (Thailand) Co. Ltd 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: ภาคเศรษฐกจิการเงิน (ต่อ)  
13.30 – 15.30 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: ภาคเศรษฐกจิการเงิน (ต่อ)  
 

----------------------------------------------------- 
 

ก าหนดการอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: การผลิต วันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 
ครั้งท่ี 4 
08.45 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: การผลิต โดยวิทยากรจาก Anglokom (Thailand) Co. Ltd 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: การผลิต (ต่อ) 
13.30 – 15.30 น.  การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง: ภาคเศรษฐกจิการเงิน (ต่อ)  
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หน่วยงาน : หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีหน้าที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยให้ความส าคัญด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ
ให้กับนักศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านเลขานุการ การโรงแรม และการตลาด ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและ
เก่งได ้โดยมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการศึกษาแบบบูรณาการ กล่าวคือ น าความรู้ที่ได้
ทั้งจากการเรียน การท ากิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีมาใช้
ในการท างานและการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งตนเอง
และองค์กร นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ยังมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา อันจะน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถที่สังคมยอมรับ ผ่านรูปแบบการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาของการเป็นนักศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนด้านความรู้ ความเข้าใจด้าน
วิชาการ ด้านการปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนการตระหนักถึงความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ  

เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) อันได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เล็งเห็นว่า สมรรถนะที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
ติดต่อประสานท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
ภาษาสากลเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้ นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่าง
เข้มข้นและต่อเนื่องทั้งภายในห้องเรียนและในสถานการณ์จริง นอกจากนั้น การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 นี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิก ด้วยเหตุนี้นักศึกษา
จึงควรตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ  

ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรม B.E. วิชาการ 2) กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2556 3) กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพ่ือก้าวไปสู่
การเป็นพลเมืองอาเซียน 4) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน และ 5) กิจกรรม B.E. Tea 
Party 2014: Business English in ASEAN Economic Community ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการพัฒนา
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ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการท างานและการด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ   

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ท างานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้น า การตัดสินใจ
และวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงฝึกทักษะทางด้านการสื่อสาร 
การประสานงาน ความเสียสละ และมนุษย์สัมพันธ์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจผลิตงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น และสามารถ 
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการน าเสนอได้  

3. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตระหนักถึงแนวทางการประกอบอาชีพ และมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อยุคประชาคมอาเซียน 

4. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพจากวิทยากร
ภายนอก ในสาขาวิชาทางด้านธุรกิจโรงแรม การตลาด การเลขานุการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การน าเข้าและ
ส่งออก และการเงินการธนาคาร 
 5. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในสายงานทางธุรกิจ
และเพ่ิมพูนความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 
 6. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติส าหรับนักศึกษา เพ่ือพัฒนาความเป็น
พลเมือง ปลูกฝังเสริมสร้างความมีวินัย ความสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 8. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความ
ตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานจริงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนเข้าสู่การท างานในสถานประกอบการ 
 10. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมที่ 1  B.E. วิชาการ  
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีท่ี 4 จ านวน 266 คน 
    เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดน้ าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป   
    ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ท างานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้น า การ   
    ตัดสินใจและวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงฝึกทักษะทางด้านการสื่อสาร การ 
   ประสานงาน ความเสียสละ และมนุษย์สัมพันธ์ 
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กิจกรรมที่ 2  สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 
สัมมนาได้  

กิจกรรมที่ 3  สัมมนาการพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน  
   1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 116 คน  

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพ     
     การเตรียมตัวเพื่อออกไปสู่โลกธุรกิจและการเลือกอาชีพที่เหมาะสม 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน  
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 และปีท่ี 3 จ านวน 150 คน 
2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เขียนสรุปรายงานข้อมูลความรู้และทักษะ    
    ทางด้านวิชาชีพจากวิทยากรภายนอก ในสาขาวิชาทางด้านธุรกิจโรงแรม     
    การตลาด การเลขานุการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออก และ    
    การเงินการธนาคาร 

กิจกรรมที่ 5  B.E. Tea Party 2014: Business English in ASEAN Economic Community 
   1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนเข้า 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 100 คน  
2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจน าเสนองานและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 

    การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจในสายงานทาง   
    ธุรกิจได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้สนับสนุน/แหล่งเงินทุน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะท างานโครงการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 มี 2 กลุ่ม จ านวน 272 คน ประกอบด้วย  
 1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 266 คน แบ่งเป็น 
     - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 85 คน 
     - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 65 คน 

    - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 116 คน 
 2. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 6 คน 
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กิจกรรมด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที ่1  B.E. วิชาการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
    - เขียนโครงการ 
    

 
- โครงการที่ไดร้ับอนุมตั ิ
 

 
- 7 วัน 
- ห้องหลักสูตร  
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (R)  
 

2. ประชุมและวางแผน 
    การด าเนินงาน 
    - แจ้งอาจารย์และนักศึกษาเข้า 
      ร่วมประชุม 
 
    - จัดท าเอกสารประกอบการ 
      ประชุม 

 
 
- อาจารย์และนักศึกษา    
  เข้าร่วมประชุม 
 
- มีก าหนดการประชุมที ่
  ชัดเจน 
- ทีมงานเข้าใจการ 
  ท างานในส่วนงานท่ี 
  รับผิดชอบ 

 
 
- 1 เดือน 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- 3 วัน 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
 

 
 
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (R)  
 
 
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (R) 

3. ประชาสัมพันธ์งาน 
 

- การประชาสมัพันธ์งาน 
  ให้บุคคลากรและ 
  นักศึกษาท้ังใน 
  มหาวิทยาลัยและศูนย์  
  การศึกษา 

- ภาคเรียนท่ี  
  2/2556 

- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (R) 
 

4. ด าเนินโครงการ 
 

- ด าเนินกิจกรรม B.E.  
  วิชาการ 

- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 

- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A) 
- อาจารย์ประจ าวิชา (R) 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

- นักศึกษาทุกช้ันปี 
  ได้รับความรู้ และ 
  ประสบการณไ์ป 
  ประยุกต์ใช้ในการ 
  ประกอบอาชีพใน 
  อนาคต 
- นักศึกษาทุกช้ันปี 
  ท างานเป็นทีม  
  เสริมสร้างภาวะผู้น า  
  การตัดสินใจและ 
  วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
  รวมถึงฝึกทักษะ 
  ทางด้านการสื่อสาร  
  การประสานงาน  
  ความเสียสละ และ 
  มนุษย์สัมพันธ์ 

- 3 วัน 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษ   
  ธุรกิจ 

- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (R)    
  (A) 
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
    โครงการ 
 

- น าผลการประเมินใน 
  ครั้งนี้ไปปรับใช้กับ 
  โครงการในครั้งหน้า 

- ภาคเรียนต่อไป 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษ   
  ธุรกิจ 

- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง    
  และอาจารย์ในหลักสตูร (R)  
 

 
กิจกรรมที่ 2  สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์ผลงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2556 

1. ขออนุมัติโครงการ 
    - เขียนโครงการ 
    

 
- โครงการที่ไดร้ับอนุมตั ิ
 

 
- 7 วัน   
- ห้องหลักสูตร   
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 
- อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (A)            
  
 

2. การเตรียมงานเพ่ือการสัมมนา  
    - ช้ีแจงกรอบการน าเสนอ 

 
- นักศึกษาทราบหัวข้อ 
  และวิธีการน าเสนอ 
  ผลงานวิจัย 

 
- 1 วัน 
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 

 
- อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (A)            
- นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีท่ี 4 (R)  

3. ประชาสัมพันธ์งาน 
 

- แจ้งนักศึกษาช้ันปีท่ี  
  2, 3 และ 4 ให้ทราบ 
  เกี่ยวกับรายละเอียด    
  ของโครงการ 

- คาบเรียนแรก 
  ของภาคเรียนท่ี  
  2/2556 

- อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา 
  และอาจารย์ในหลักสตูร (R)  
 

4. การสัมมนาทางวิชาการ  
    - น าเสนอผลงานวิจัย 
    - อาหารว่าง 
    - ประสานผู้ดูแลอุปกรณ์โสตฯ 
    - ดูแลความเรียบร้อยและ 
      บรรยากาศ และอ านวยความ 
      สะดวกในระหว่างการประชุม 
    - แจกแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
- ด้านความพึงพอใจ 
  ของกลุ่มเป้าหมาย  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- วันที่ 13 และ 14 
มีนาคม 2557 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ 

 

 
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (A)            
- อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (A)            
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปญัจภัค (A)          
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)          
- นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีท่ี 4 (R)  
  

5. ประชุมสรุปงานและ    
    ประเมินผล 
    - วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน  
      แนวทางการพัฒนา  

 
- ผลการประเมิน 
  กิจกรรมและแนวทาง 
  การพัฒนาปรับปรุง 

 
- 1 วัน 
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 

 
- อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (A) 
- นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีท่ี 4 (R)           
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (I)  

กิจกรรมที่ 3  สัมมนาการพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน  

1. ขออนุมัติโครงการ 
    - เขียนโครงการ 
    

 
- โครงการที่ไดร้ับอนุมตั ิ
 

 
- 7 วัน 
- ห้องหลักสูตร  
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A) 
  
 

2. การประชุมเตรียมงานการ   
    สัมมนา 
    - เขียนแผนการด าเนินงาน  
    - แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบการ 

 
 
- แผนการด าเนินงาน 
- นักศึกษาได้รับ   

 
 

- 5 วัน 
- มหาวิทยาลัย 

 
 
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A) 
- นักศึกษาหลักสูตร ช้ันปีท่ี 3 (R) 



72 
 
 

กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

      ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
 

  มอบหมายหน้าที ่
  รับผิดชอบ 

  ราชภัฏสวนดสุิต  

3. ประสานงานกับวิทยากร 
    - จัดท าจดหมายเชิญ  
    - จัดท าเอกสารและสื่อ 
      ประกอบการสัมมนา 
    - ประชุมเตรียมความพร้อม   
      ก่อนการสัมมนา  

 
- เอกสารและสื่อเสรจ็ 
  ก่อนการสัมมนาอย่าง 
  น้อย 3 วัน 
- นักศึกษาเข้าใจการ 
  ท างานในส่วนงานท่ี 
  รับผิดชอบ และภาพ  
  รวมของการสัมมนา 
- นักศึกษาสามารถ 
  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  ได้  

 
- 1 เดือน 
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 

 

 
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (C) 
- นักศึกษาหลักสูตร ช้ันปีท่ี 3 (R)           
 

4. ประชาสัมพันธ์งาน 
 

- แจ้งนักศึกษาช้ันปีท่ี  
  2, 3 และ 4 ให้ทราบ 
  เกี่ยวกับรายละเอียด    
  ของโครงการ 

- คาบเรียนแรก 
  ของภาคเรียนท่ี  
  1/2557 

- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์      
  และอาจารย์ในหลักสตูร (R)  
 

5. สัมมนาการพัฒนาคุณภาพ    
   ของคนไทยเพ่ือก้าวไปสู่การ   
   เป็นพลเมืองอาเซียน 
    - การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนา 
      คุณภาพของคนไทย เพื่อก้าว 
      ไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน” 
    - อาหารว่าง 
    - ประสานผู้ดูแลอุปกรณ์โสตฯ 
    - ดูแลความเรียบร้อยและ 
      บรรยากาศ และอ านวยความ 
      สะดวกในระหว่างการสมัมนา 
    - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
- ด้านความพึงพอใจ 
  ของกลุ่มเป้าหมาย  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

 
- วันที่ 27 มีนาคม  
  2557 
- ห้องประชุมปิ่น 
  น้อย   
  มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 

 

 
 
 
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A)            
- นักศึกษาหลักสูตร ช้ันปีท่ี 3 (R)  
 
  
 

6. ประชุมสรุปงานและประเมินผล 
    - วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน  
      และแนวทางการพัฒนา  

 
- ผลการประเมิน 
  กิจกรรมและแนวทาง 
  การพัฒนาปรับปรุง 

 
- 3 วัน 
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 

 
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (A) 
- นักศึกษาหลักสูตร ช้ันปีท่ี 3 (R)           
 

 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาทักษะวิชาชพีในยุคประชาคมอาเซียน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
    - เขียนโครงการ 
    

 
- โครงการที่ไดร้ับอนุมตั ิ
 

 
- 7 วัน 
- ห้องหลักสูตร    
  ภาษาอังกฤษ 
  ธุรกิจ 

 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปญัจภัค (R)  
  (A) 
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (C) 
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

2. ประชุมและวางแผน 
    การด าเนินงาน 
    - แจ้งอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อ 
      เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
    - จัดท าเอกสารประกอบการ 
      ประชุม 
 
 
 

 
 
- อาจารย์ในหลักสูตร   
  เข้าร่วมประชุมทุกคน 
 
 
 
- มีก าหนดการประชุมที ่
  ชัดเจน 
- ทีมงานเข้าใจการ 
  ท างานในส่วนงานท่ี 
  รับผิดชอบ 

 
 
- 1 เดือนก่อนการ 
  บรรยาย 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษ 
  ธุรกิจ 
- 3 วันก่อนการ 
  บรรยาย 
- ห้องหลักสูตร  
  ภาษาอังกฤษ   
  ธุรกิจ 

 
 
- อาจารย์สุดารัตน ์เจตน์ปญัจภัค (R)  
  (A) 
 
 
 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปญัจภัค (R)        
 

3. ประชาสัมพันธ์งาน  
 

- แจ้งนักศึกษาช้ันปีท่ี  
  2, 3 และ 4 ให้ทราบ 
  เกี่ยวกับรายละเอียด    
  ของโครงการ 

- คาบเรียนแรก 
  ของภาคเรียนท่ี  
  1/2557 

- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปญัจภัค (R)                
 

4. ด าเนินโครงการ 
    - ติดต่อและส่งหนังสือเชิญ 
      วิทยากร 
     
 
 
    - จองห้องบรรยาย 
 
     
 
 
    - การบรรยายโดยวิทยากร 
      ในหัวข้อ “บทบาทของ   
      เลขานุการไทยในยุคประชาคม 
      อาเซียน” 
    - การบรรยายโดยวิทยากร 
      ในหัวข้อ “การเตรียมความ    
      พร้อมในการท างานด้านธุรกิจ 
      โรงแรมในยุคประชาคม   
      อาเซียน” 
    - การบรรยายโดยวิทยากร 
      ในหัวข้อ “ทิศทางของธุรกิจ  
      น าเข้าและส่งออกในยุค 
      ประชาคมอาเซียน” 

 
- วิทยากรตอบรับเพื่อ  
  มาบรรยาย  
 
 
 
- จองห้องบรรยายได ้
 
 
 
 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เข้า   
  ฟังการบรรยายทุกคน 
 
 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เข้า 
  ฟังการบรรยายทุกคน 
 
 
 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้า 
  ฟังการบรรยายทุกคน 
 
 

 
- 3 สัปดาห์ก่อน   
  การบรรยาย 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษ   
  ธุรกิจ 
- 2 สัปดาห์ก่อน 
  การบรรยาย 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษ   
  ธุรกิจ 
- 1 วัน 
- ห้อง 11701 
 
 
- 1 วัน 
- ห้อง 11701 
 
 
 
- 1 วัน 
- ห้อง 11701 
 
 

 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปญัจภัค (A)    
- อาจารย์ประจ าวิชา (R) 
 
 
 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปญัจภัค (R) 
 
 
 
 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค (A)    
- อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (R) 
 
 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค (A)  
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) 
 
 
 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค (A)  
- อาจารย์จรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) 
 
 



74 
 
 

กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

    - การบรรยายโดยวิทยากร 
      ในหัวข้อ “อนาคตการตลาด 
      ไทยในยุคประชาคมอาเซียน” 
    - การบรรยายโดยวิทยากร 
      ในหัวข้อ “ผลกระทบของ  
      ประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจ       
      ระหว่างประเทศ” 
    - การบรรยายโดยวิทยากร 
      ในหัวข้อ “อนาคตการเงินและ 
      การธนาคารไทยในยุค    
      ประชาคมอาเซียน” 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้า 
  ฟังการบรรยายทุกคน 
 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้า 
  ฟังการบรรยายทุกคน 
 
 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้า 
  ฟังการบรรยายทุกคน 
 
 

- 1 วัน 
- ห้อง 11701 
 
- 1 วัน 
- ห้อง 11701 
 
 
- 1 วัน 
- ห้อง 11701 

 
 

- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค (A)      
- อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา (R) 
 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค (A)      
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) 
 
 
- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค (A)    
- อาจารย์จรญูวิทย์ โตสัจจะวงษ์ (R) 
 
 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

- นักศึกษามีความรู้   
  ความเข้าใจในหัวข้อ 
  ที่เข้าฟังการบรรยาย 
  มากยิ่งข้ึน 
- นักศึกษามีความพึง 
  พอใจต่อการฟัง 
  บรรยายไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 80 

- 3 วันหลังการ   
  บรรยาย 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษ   
  ธุรกิจ 

- อาจารย์สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค (R)  
  (A) 
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (C) 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ 
 

- น าผลการประเมินใน   
  ครั้งนี้ไปปรับใช้กับ   
  กิจกรรมในปีงบ 
  ประมาณหน้า 

- ภาคเรียนต่อไป 
- ห้องหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษ 
  ธุรกิจ 

- อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปญัจภัค  
  และอาจารย์ในหลักสตูร (R)  
 

 
กิจกรรมที่ 5  B.E. Tea Party 2014: Business English in ASEAN Economic Community 
1. ขออนุมัติโครงการ 
    - เขียนโครงการ 
    

 
- โครงการที่ไดร้ับอนุมตั ิ
 

 
- 7 วัน 
- ห้องหลักสูตร    
  ภาษาอังกฤษ 
  ธุรกิจ 

 
- อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (R)  
  (A) 
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (C) 

2. ประชุมและวางแผน 
    การด าเนินงาน 
    - แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบการ    
      ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
    - เขียนแผนการด าเนินงาน  

 
 
- นักศึกษาได้รับ   
  มอบหมายหน้าที ่
  รับผิดชอบใน 
  กิจกรรม 
- นักศึกษามีแผนการ   
  ด าเนินงาน 

 
 
- 2 วัน 
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 
 
 

 
 
- อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A) 
- นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีท่ี 3 (R)           
 

3. ประชุมกับนกัศึกษาเพ่ือ    
    รายงานความก้าวหน้าและให้ 

 
 

 
 

 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thai-aec.com%2F311&ei=q_JgUKX8CofyrQegyIEg&usg=AFQjCNEAh_8dfcznnRIKYi1vZVZ3Z1qJiA&sig2=4urSs7bJr3Vh5iXeo_oROQ
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กิจกรรมส าคัญ 
ในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ 
สถานที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

    ค าปรึกษา 
    - น าเสนอผลงานและให้  
      ค าปรึกษา  
    - จัดท าเอกสารและสื่อ 
      ประกอบการประชุม 
    - ประชุมเตรียมความพร้อม 
      ก่อนจัดงาน  

 
- นักศึกษาสร้างสื่อ  
  น าเสนอผลงาน 
- เอกสารและสื่อเสรจ็ 
  ก่อนการประชุมเชิง 
  ปฏิบัติการอย่างน้อย  
  3 วัน 
- นักศึกษาเข้าใจการ 
  ท างานในส่วนงานท่ี 
  รับผิดชอบ และ 
  ภาพรวมของงาน 
- นักศึกษาสามารถ 
  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  ได้  

 
- 2 เดือน 
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (C) 
- นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีท่ี 3 (R)           
 

4. ประชาสัมพันธ์งาน 
 

- แจ้งนักศึกษาช้ันปีท่ี  
  2, 3 และ 4 ให้ทราบ 
  เกี่ยวกับรายละเอียด    
  ของโครงการ 

- คาบเรียนแรก 
  ของภาคเรียนท่ี  
  1/2557 

- อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ 
  และอาจารย์ในหลักสตูร (R)  
 

5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
    - สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ หัวข้อ     
      Talking Business โดยการ 
      น าเสนองานของอาจารย์  
      นักศึกษา และการบรรยาย 
      พิเศษจากวิทยากร  
    - สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ หัวข้อ  
      World Business Cultures  
      โดยการน าเสนองานของ   
      อาจารย์ นักศึกษา และการ 
      บรรยายพิเศษจากวิทยากร  
    - อาหารว่าง 
    - ประสานผู้ดูแลอุปกรณ์โสตฯ 
    - ดูแลความเรียบร้อยและ 
      บรรยากาศ และอ านวยความ 
      สะดวกในระหว่างการประชุม 
    - แจกแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
- ด้านความพึงพอใจ   
  ของกลุ่มเป้าหมาย  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- ภาคเรียนท่ี     
  1/2557  
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 
 
- ภาคเรียนท่ี     
  1/2557  
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 
 

 
- อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A)            
- นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีท่ี 3 (R)  
 
  
 
 

6. ประชุมสรุปงานและ  
    ประเมินผล 
    - วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน  
      แนวทางการพัฒนา  

 
 
- ผลการประเมิน    
  กิจกรรมและแนว   
  ทางการพัฒนาปรับปรุง 

 
 
- 2 วัน 
- มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดสุิต 

 
 
- อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ (A) 
- นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีท่ี 3 (R)           
- อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (I)        
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งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 116,000 แบ่งเป็น 
- ค่าวัสดุการศึกษา (งบด าเนินงาน)     105,320 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน (งบด าเนินงาน)  10,680 บาท  

กิจกรรมที่ 1  B.E. วิชาการ  
        ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
   ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 15,000 บาท แบ่งเป็น 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน * 25 บาท)  5,000 บาท 
       - ค่าวัสดุ      7,000 บาท 
  -  ค่าถ่ายเอกสาร      3,000 บาท 
       หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 2  สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  

          ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบ่งเป็น   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท * 100 คน * 4 มื้อ) 10,000 บาท  

   - ค่าวัสดุ      5,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 3  สัมมนาการพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

            ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชั่วโมง * 600 บาท * 1 คน) 1,800 บาท   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท * 124 คน * 1 มื้อ) 3,100 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร      3,100 บาท 

   - ค่าวัสดุ      2,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน  
         ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นตัวเงิน (In Cash) 

  ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 51,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน * 3 ชั่วโมง * 1,000 บาท) 18,000 บาท 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (170 คน * 25 บาท * 6 มื้อ) 25,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร      2,500 บาท 

       - ค่าวัสดุ      5,000 บาท 
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       หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 5  B.E. Tea Party 2014: Business English in ASEAN Economic Community 
     ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
          ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 25,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าอาหารว่าง (นักศึกษา 100 คน * 25 บาท * 4 มื้อ) 10,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร       3,000 บาท       
- ค่าตอบแทน (วิทยากร 4 คน * 1,000 บาท * 3 ชั่วโมง) 12,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)  
 รวมเป็นเงิน 123,600 บาท แบ่งเป็น 
 - ค่าบริการห้องประชุม วันละ 10,000 บาท จ านวน 6 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท 
 - ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน วันละ 300 บาท จ านวน 12 วัน เป็นเงิน 21,600 บาท  
 -  ค่าตอบแทนนักศึกษา 30 คน วันละ 200 บาท จ านวน 6 วัน เป็นเงิน 36,000 บาท 
   -  ค่าสารธารณูปโภค วันละ 1,000 บาท จ านวน 6 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท  

ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2557 - 2560 
  กลยุทธ์ที่ 1   ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  
   แนวปฏิบัติที่ 1.1 และ 1.3 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ (Social 
Good Citizenship)  

   แนวปฏิบัติที่ 2.1 และ 2.3 
  กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน  

แนวปฏิบัติที่ 3.1, 3.4 และ 3.5 
  กลยุทธ์ที่ 4   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่า  

แนวปฏิบัติที่ 4.3 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้กับเกณฑม์าตรฐาน 

- สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ.   
  องค์ประกอบที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
  องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2   
  องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ท างานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้น า การตัดสินใจ และ
วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงฝึกทักษะทางด้านการสื่อสาร การ
ประสานงาน ความเสียสละ และมนุษย์สัมพันธ์ 
 2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาได้ 
 3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรู้และความพร้อมในการท างาน ณ สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ  

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดท ารายงานในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1) บทบาทของ
เลขานุการไทยในยุคประชาคมอาเซียน 2) การเตรียมความพร้อมในการท างานด้านธุรกิจโรงแรมในยุค
ประชาคมอาเซียน 3) ทิศทางของธุรกิจน าเข้าและส่งออกในยุคประชาคมอาเซียน 4) อนาคตการตลาดไทยใน
ยุคประชาคมอาเซียน 5) ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจระหว่างประเทศ และ 6) อนาคตการเงิน
และการธนาคารไทยในยุคประชาคมอาเซียน 
 5. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจใน
สายงานทางธุรกิจได้จากการน าเสนองานและการจัดท ารายงานข้อมูล 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ  

ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั้วถึง รวมทั้งรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ไม่สามารถดึงดูดให้ผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

จัดท ารูปแบบประชาสัมพันธ์โครงการให้มีความ
น่าสนใจและหลากหลาย และวางแผนประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้า 

 
ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 

นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน 
รวมถึงการให้ชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สื่อสารภายในกับคณะท างาน โดยใช้สื่อและช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
    - จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  
    - การใช้โทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในกรณีที่อยู่      
      ต่างสถานที่ 
    - สื่อสังคมออน์ไลน์ ได้แก่ Facebook และ BB 
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2. การสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อและช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
    - ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล เว็บไซต์ เสียงตามสาย เป็นต้น 
    - สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram และ BB 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  
  ด้านวิชาการ      ด้านนันทนาการ 
  ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  ความรู้                     
  ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           
  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 
 การเรียนการสอน   
      1. รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 2  

2. รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ  
3. รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการน าเข้าและส่งออก     
4. รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ     
5. รายวิชาการแปลทางธุรกิจ 2    
6. รายวิชาการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
7. รายวิชาการศึกษาเอกเทศ     

 การวิจัย   
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ก าหนดการกิจกรรม B.E. วิชาการ 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
09.30 – 10.30 น.   กิจกรรมมนุษย์วิชาการ 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น.  กิจกรรมมนุษย์วิชาการ (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00 – 15.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น.   กิจกรรมมนุษย์วิชาการ (ต่อ) 
16.30 – 17.00 น.  พิธีปิด 

 
 
 

********************** 
 
 

ก าหนดการกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพของคนไทย 
เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 

วันเสาร์ที ่15 มีนาคม 2557 
ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
8.00 – 8.30 น.   ลงทะเบียน 
8.30 – 8.40 น.     พิธีเปิด 
8.40 – 10.30 น. สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นพลเมือง

อาเซียน” โดยวิทยากร คุณเจรย์ วิชัยดิษฐ 
10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น.  สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นพลเมือง

อาเซียน” โดยวิทยากร คุณเจรย์ วิชัยดิษฐ (ต่อ) 
12.00 – 12.30 น. สรุป ตอบข้อซักถาม และพิธีปิด 
 
 

********************** 
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ก าหนดการสัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์ผลงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ  
ประจ าปีการศึกษา 2556 

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 
ณ ห้องปิ่นน้อย ส านักวิทยบริการชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิด  
   แจ้งก าหนดการสัมมนาทางวชิาการสังเคราะห์ผลงานวจิัย 
09.15 – 09.30 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 1 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าของนักท่องเทีย่วที่ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 

09.35 – 09.50 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 2  
การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ค้าขายย่านตลาดน้ าคลองลัดมะยม 

09.55 – 10.10 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 3 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของสายการ
บินไทย 

10.15 - 10.30 น.  น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 4 
การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอยู่โรงแรมบริเวณถนนข้าวสาร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 11.00 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 5 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

11.05 – 11.20 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 6  
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโฮมเบเกอรี่และโครงการอาหารกลางวัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

11.25 – 11.40 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 7 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการรัานอาหารตามสั่งบริเวณสวนอ้อยต่อ
เศรษฐกิจไทยปี 2556 – 2557   

11.45 – 12.00 น. สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.15 น.  น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 8 

การศึกษาปัจจัยและความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อแอปพลิเคชั่นในการสื่อสารของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

13.20 – 13.35 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 9 
การศึกษาปัจจัยในการเลือกซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม 

13.40 – 13.55 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 10 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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14.00 – 14.15 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 11 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา 

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.30 – 14.45 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 12 

การศึกษาความสนใจของคนไทยในแต่ละช่วงอายุต่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
จากสื่อประเภทต่างๆ 

14.50 – 15.05 น.  น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 13 
การศึกษาความคิดเห็นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 

15.10 – 15.25 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 14 
ปัจจัยในการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ 
ตึกวรรณสรณ์ เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 

15.30 – 15.45 น.   น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 15 
การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 
หลักสูตร English Program ในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

15.45 – 16.00 น.  สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย และตอบข้อซักถาม 
 
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น. แจ้งก าหนดการสัมมนาทางวชิาการสังเคราะห์ผลงานวจิัย 
09.15 – 09.30 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 16  

การศึกษาความรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพนักบญัชีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ  
สาชาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

09.35 – 09.50 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 17 
การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

09.55 – 10.10 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 18 
การศึกษาทรรศนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ชั้นปีที่ 3 ต่อความส าคัญของโทอิค 

10.15 - 10.30 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 19 
การศึกษาการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านส านวนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 11.00 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 20 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชนย่านอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 
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11.05 – 11.20 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 21  
การส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หมู่เกาะเสม็ดหลังเกิดเหตุการณ์
น้ ามันร่ัว: กรณีศึกษาอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

11.25 – 11.40 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 22  
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้ ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

11.45 – 12.00 น. สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.15 น.  น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 23 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของชาวต่างชาติเพื่อเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลพญาไท 3 

13.20 – 13.35 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 24 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจศัลยกรรมเสริมความงามของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

13.40 – 13.55 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 25 
การศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลตอ่การเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ลูกค้าเอไอเอส 

14.00 – 14.15 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 26 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภคกาแฟคั่วบดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.30 – 14.45 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 27 

การส ารวจการใช้ส านวนภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการสื่อสารในสถานการณ์จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพกับชาวต่างชาติของบริกรในร้านอาหาร ย่านถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร 

14.50 – 15.05 น.  น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 28 
การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษส าหรับชาวต่างชาตใินการปฏิบตัิธรรม 

15.10 – 15.25 น. น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 29 
การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานสปา  

15.30 – 15.45 น.   น าเสนองานวจิัย เรื่องที่ 30 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใตด้ิน (MRT) 

15.45 – 16.00 น.  สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย และตอบข้อซักถาม 
16.00 – 16.15 น.  พิธีปิด  

 
 
 

************************* 
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ก าหนดการกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน 
ณ ห้อง 11701 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
วันอังคารที่ 27 และวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 
บรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร  
9.00 – 10.15 น. การบรรยายในหัวข้อ “อนาคตการเงินและการธนาคารไทยในยุคประชาคม

อาเซียน” โดยวิทยากร อาจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารี 
10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “อนาคตการเงินและการธนาคารไทยในยุคประชาคม

อาเซียน” โดยวิทยากร อาจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารี (ต่อ) 
 
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 
บรรยายรายวิชาพลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
9.00 – 10.15 น. การบรรยายในหัวข้อ “การท างานเป็นทีมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน” โดยวิทยากร ดร.วุฒิ สุขเจริญ 
10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “การท างานเป็นทีมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน” โดยวิทยากร ดร.วุฒิ สุขเจริญ (ต่อ) 
 
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 
บรรยายรายวิชาการแปล 2 
9.00 – 10.15 น. การบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการแปลในยุคประชาคมอาเซียน”  

โดยวิทยากร คุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล 
10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการแปลในยุคประชาคมอาเซียน”  

โดยวิทยากร คุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล (ต่อ) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 และวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 
บรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
9.00 – 10.15 น. การบรรยายในหัวข้อ “E-Commerce” โดยวิทยากร คุณจิราวุฒิ กลัดทอง  
10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “E-Commerce” โดยวิทยากร คุณจิราวุฒิ กลัดทอง 

(ต่อ) 
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บรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการผู้บริหาร 
9.00 – 10.15 น. การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของเลขานุการไทยในยุคประชาคม

อาเซียน” โดยวิทยากร 
10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของเลขานุการไทยในยุคประชาคม

อาเซียน” โดยวิทยากร (ต่อ) 
 
 

********************** 
 

ก าหนดการกิจกรรม B.E. Tea Party 2014: 
Business English in ASEAN Economic Community 

เมษายน – กรกฎาคม 2557 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  
ครั้งที่ 1 
8.00 – 8.30 น.   ลงทะเบียน 
8.30 – 9.30 น.    พิธีเปิดและประชาสัมพันธ์กิจกรรม B.E. Tea Party 2014  
9.30 – 10.30 น.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Talking Business 
10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Talking Business (ต่อ) 
13.00 – 14.30 น.   การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Talking Business โดยวิทยากร  
14.30 – 14.45 น.   รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น.  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Talking Business โดยวิทยากร (ต่อ) 

ครั้งที่ 2 
8.00 – 10.30 น.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ World Business Cultures  
10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ World Business Cultures (ต่อ)  
13.00 – 14.30 น.   การบรรยายพิเศษ หัวข้อ World Business Cultures โดยวิทยากร  
14.30 – 14.45 น.   รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น.  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ World Business Cultures โดยวิทยากร (ต่อ)  
 
 

********************** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกจิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 

 มาตรฐานวิชาการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเล่มนี้จัดท าขึ้นตามนโยบายของโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกันคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย 5 บท 

โดยบทที่ 1 กล่าวถึงประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์5  แผนการด าเนินงานและ

บุคลากรของหลักสูตร บทที่ 2 เป็นบทที่กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร 

ค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งสมรรถนะหลักสูตร บทที่ 3 อธิบายมาตรฐานการบูรณาการด้านการวิจัย

องค์ความรู้และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน บทที่ 4 กล่าวถึงการบริหารและการจัดการ

หลักสูตร บทที่ 5 กล่าวถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร ในตอนท้ายของเล่มเป็นภาคผนวกที่เกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติการ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่ร่วมมือร่วม

ใจท างานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ท าให้การจัดท ามาตรฐานวิชาการหลักสูตรครั้งนี้ส าเร็จ

ด้วยดี 

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

พฤษภาคม 2257 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

หน้า  

ค าน า 

บทที่ 1 บทน า         1 

บทที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตร       17 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของหลกัสูตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดสอนครั้งแรกในระดับอนุปริญญา ในปีพ.ศ. 2529 เมื่อครั้ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต โดยมีชื่อว่าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ  สั งกัดอยู่ภายใต้คณะวิทยาการจัดการ โดยจั ดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชา

ภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2532 ได้เปิดสอนใน

ระดับปริญญาตรีเรื่อยมา จนกระทั่งในปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็น

สถาบันราชภัฎสวนดุสิตในขณะนั้น ได้ให้โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการและการก ากับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่สอนส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

ในปีพ.ศ.2549 ได้เปลี่ยนชื่อจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

หลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน และค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเริ่ม

ด าเนินการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2550 ในปีการศึกษา 2551 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

และตลาดแรงงานในสาขางานเลขานุการและส านักงานโดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนี้บัณฑิตอังกฤษธุรกิจยังสามารถท างานใน

สาขาการโรงแรม การตลาดและธุรกิจการบินได้  

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2549 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอก

สถาบัน ได้แก่ ศูนย์ดุสิตพาณิชยการ ศูนย์พัทยา ศูนย์ชลบุรี และศูนย์หัวหินผลิตบัณฑิตในสาขา

อังกฤษธุรกิจเพ่ิมข้ึนโดยเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจภาคสมทบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้

ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพ่ือเลื่อนต าแหน่งในงานของตน นอกจากนี้หลักสูตรยัง
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จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร

ภาษาไทย บริหารธุรกิจ และการจัดการทุกภาคการศึกษา 

  ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตามข้อตกลงที่ประเทศไทยผูกพันกับ

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ท าให้มีการเปิดการค้าเสรี ส่งผลให้นักลงทุนชาว

ไทยมีโอกาสในการเปิดตลาดการส่งออกสินค้ามากขึ้นในอัตราภาษีที่ลดลง รวมทั้งชาวต่างชาติเข้ ามา

ลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง นอกจากประโยชน์ในเวทีเศรษฐกิจโลก

แล้ว ประเทศไทยยังได้รับโอกาสจากการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Nations) 

ดังที่การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) มีมติเห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: 

AEC) ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการภายในปี พ.ศ. 2558 โดยเปิดให้มีการ

ไหลเวียนเคลื่อนย้ายไปมาอย่างเสรี (Free Flow) ของปัจจัยการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน อัน

ประกอบไปด้วย สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีได้เข้ามา

มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาค

เกษตรกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจพยาบาล    

  นอกจากนี้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง

จ าต้องปรับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ 

โดยพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะด้านภาษา ด้วยอาเซียนเห็นพ้องกันให้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษากลางในการท างานของอาเซียน 2) การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การแข่งขันทางการค้าในบริบทของเศรษฐกิจใหม่ การสร้าง “ทุนทางปัญญา” (Intellectual 

Capital) ซึ่งเป็นที่มาของความมั่งคั่งใหม่ (New Wealth) ในยุคเศรษฐกิจแห่งนวัตกรรมและสังคม

แห่งการสร้างสรรค์ (Innovative Economy and Creative Society) และ 3) การพัฒนาทักษะ

แรงงานให้มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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  หลักสูตรฯ ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้คนใน

โลกสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์ ท าให้

เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ การปลูกฝังความรู้เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อ

การรับมือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวได้ ดังนั้นคนไทยควรมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดเชิงสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ยอมรับความคิดเห็น และเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้น า

และผู้ตาม รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

(Global English) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางสังคม

วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งใน

ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน หลักสูตรฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญและมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว  

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจ เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 

2558  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นอกจากนี้ ทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น หลักสูตรจึงได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Competency) มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Critical and Constructive Thinking) มีภาวะผู้น า 

(Leadership) ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ (Public Consciousness) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

  หนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตคือ การผลิตบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการ

ปรับตัวล่วงหน้าเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างความสามารถแข่งขันในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่

รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivalability) หลักสูตรฯ ได้น าพันธกิจและค่านิยมดังกล่าว มา

ปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดหลัก ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และ

ความสามารถในการอยู่รอด (Survivalability) โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้



4 

 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบอาชีพทางธุรกิจ โดยการบูรณาการองค์ความรู้

พ้ืนฐานทางธุรกิจ วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ การบริหารจัดการ ด้านการสื่อสาร และด้านเทคโนโลยีกับการ

ท างาน มีภาวะผู้น า การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีจิต

สาธารณะ ที่สามารถยอมรับความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม เชื้อชาติ เศรษฐกิจ  และสังคม 

รวมทั้งมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดกับการเปลี่ยนแปลงอันเกิด

จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจแห่งนวัตกรรม และสังคมแห่งการสร้างสรรค์ 

1.2 ปรัชญำ 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ

ทางธุรกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน มีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นผู้

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  

1.3 วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตระหนักถึงศักยภาพของหน่วยงาน และความต้องการของ

ผู้ประกอบการ จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 6 ประการดังนี้ 

 1.31. นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานใน

สายงานทางธุรกิจ  

1.3.2 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ  

1.3.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพได้อย่างมี 

ประสิทธิผล 

1.3.4 นักศึกษามีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.3.5 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
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1.4 พันธกิจ 

  1.4.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยเน้นการน าเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถแข่งขันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจน

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.2 สร้างองค์ความรู้ โดยประสานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้าง

พันธมิตรเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

1.4.3 บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สนับสนุนและส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.5 เป้ำประสงค์  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน 5 ประการ ดังนี้ 

1.5.1 ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทุกด้านอย่างมีประสิทธิผล 

1.5.2 แสวงหาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม เผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

1.5.3 พัฒนากระบวนการศึกษาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 

สังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.5.4 พัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การสอน 

การวิจัย และมีจิตส านึกในฐานะคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 

1.5.5 พัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อสนองความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.6 กลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนกลยุทธ์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (พ.ศ. 2555 – 2557) ประกอบด้วยแนวการ

ด าเนินงาน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาบุคลากรโดยสร้างโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านความรู้

ความสามารถ และคุณภาพการเรียนการสอน และสามารถท างานเป็นทีม 
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2) พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษและทักษะใน

สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา 

3) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยระดับชาติ 

4) เพ่ิมคุณค่าบัณฑิตโดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน

และองค์กร 

5) พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยผ่านกิจกรรมการบริการ

วิชาการสู่ชุมชนและสังคม 

6) อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยบูรณาการในการเรียนการสอนทั้งใน

และนอกห้องเรียน 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2556 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 

บทวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2556 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ แบ่งเป็น 1) 

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน และ 3) โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ธุรกิจ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังรายละเอียด ดังนี้  

 1) การพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อม เกิดความตื่นตัวและตระหนักในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน และเพ่ือให้บุคคลการได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ ด้านการ

จัดการเรียนการสอนและด้านวิจัยให้พร้อม โดยมีการเข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ และเข้าร่วม

อบรมอ่ืน ๆ  

2) การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้

ทั้งจากการเรียน การท ากิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และความรู้ด้านการสื่อสารและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการท างานและการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 6 

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่ 2 B.E. 

Product Fair and IMC 2013 กิจกรรมที่ 3 สัมมนาวิชาชีพเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม

ที่ 4 สัมมนาทางวิชาการสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปี

การศึกษา 2555 กิจกรรมที่ 5 B.E. Tea Party 2013: World Language on the Move to ASEAN 

2015 และกิจกรรมที่ 6 English City Day Camp มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา การวางแผน

และการจัดการ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในการค าปรึกษาและการเรียนรู้ โดยใช้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังมีระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษาฝึกงานโดยการจัดสัมมนา และการ

รายงานผ่าน E-mail ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาได้ทันที ปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนานักศึกษา เช่น การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรม อาจารย์ทุกท่านให้ความร่วมมือและให้การอบรม ค าแนะน า แต่ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่

สามารถพัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์  
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1.7 แผนผังกำรบริหำรหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

หลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประธานหลักสตูร คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

บุคลากรในหลักสตูร ฝ่ายสนบัสนุนการสอน 

- งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- งานวิจัยและส่งเสริมการวจิัย 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
- งานประชาสัมพันธ์และพัฒนา 

เว็บไซท ์
- งานเลขานุการ 
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ประธำนหลักสูตร 
นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
1. นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
2. นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธ์ิ 
3. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา 
4. นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 
5. นางสาวขวญัสดุา ดีศิร ิ

งำนด้ำนพัฒนำนักศึกษำ 
1. นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 
2. นายจรูญวิทย์ โตสัจจวงษ์ 

งำนด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
1. นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
2. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา 
3. นางสาวขวัญสดุา ดีศิร ิ

งำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1. นายจรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ ์
2. นางสาวลลิตา พูลทรัพย ์
3. นางสาวอังคณาร่าเริงยิ่ง 

งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
2. นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธ์ิ 

งำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
1. นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธ์ิ 

งำนด้ำนกำรวิจัย 
1. นายสรพล จิระสวสัดิ ์
2. นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธ์ิ 

งำนด้ำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 
1. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา 

งำนด้ำนประชำสัมพนัธ์และพัฒนำเว็บไซต์ 
1. นายสรพล จิระสวสัดิ ์
2. นางสาวลลิตา พูลทรัพย ์
3. นางสาวขวัญสดุา ดีศิร ิ

งำนด้ำนเลขำนกุำร 
1. นางสาวอังคณา ร่าเริงยิ่ง 



10 

 

1.8 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

1) นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 

2) นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์ 

3) นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา 

4) นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 

5) นางสาวขวัญสุดา ดีศิริ 

 

1.9 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 1. ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

 2. จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ 

 3. ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

 4. ประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร

ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยก าหนด 

 5. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบทุกระยะ 5 ปี 

 6. ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 7. จัดหาอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรมาสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยค านึงถึงคุณภาพทางด้าน

วิชาการเป็นหลัก และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 8. รับผิดชอบกลุ่มวิชาปฏิบัติการ และกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมทั้งหาแหล่ง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 9. รับผิดชอบในการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 10. ประสานงานการจัดหา ผลิต และบ ารุงรักษาสื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

ตลอดจนควบคุมการใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 11. รวบรวมและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง

ตรงกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 12. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและ

งานวิจัย 

 13. ประสานงาน ควบคุม และจัดการด้านงบประมาณ 

 14. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 15. จัดท ารายงานประจ าปี และติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 16. ประสานงานจัดท าแนวการสอน และต าราหลักของทุกรายวิชาในหลักสูตร 

 17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ

ทีเ่ชิญมาสอน 

 18. ท าหน้าที่เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 

 19. เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 

 20. เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหลักสูตร 

 21. เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

1.10 บุคลำกรหลักสูตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 8 คน  

ประกอบด้วยอาจารย์จ านวน 7 คน และเจ้าหน้าที่จ านวน 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้  
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ข้อมูลบุคลำกรหลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ชื่อ – นำมสกุล  
 

วุฒิกำรศึกษำ/ 
สถำบัน 

ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

1. นางสาววิลาสินี  
พลอยเลื่อมแสง 
 

- ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- MATESL (Master of Arts in Teaching 
English as a Second Language) 
Saint Michael’s College, Vermont, USA   
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (คร)ู  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์ 

2..นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์ 
 

- ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์ 

3. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา 
 

- M.A. (TEFL) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- M.B.A. (Marketing)  
City University, Washington, USA 
- บธ.บ. (การเลขานุการ) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- ประกาศนียบัตร Certified Investment 
and Securities Analyst Program (CISA)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตลาดออนไลน์ 
(Digital  Marketing) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ 
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ชื่อ – นำมสกุล  
 

วุฒิกำรศึกษำ/ 
สถำบัน 

ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

4. นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจ
ภัค 
 

- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
- ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (การโรงแรม)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์ 

5. นายสรพล จิระสวัสดิ์ 
 

- Ph.D. (English as an International 
Language) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตร Certified Investment 
and Securities Analyst Program (CISA)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ 

6. นางสาวขวัญสุดา ดีศิริ - English as an International Language  
University of Melbourne, Australia 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

อาจารย์ 

7. นายจรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ์ - ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
- ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ 

8. นางสาวลลิตา พูลทรัพย์ 
 

- M.Sc. (International Business)  
Aston University, Birmingham, UK 
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ)์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ 
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รายละเอียดของบุคลากรปีการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 / 2556 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 / 2556 

 

 

 

 

 

ระดับ 
คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 

อนุ ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. 
ข้าราชการ - - - 2 2 - - 
อัตราจ้าง - - 1 - 1 - - 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
- - 5 - 5 - - 

เจ้าหน้าที่ - 1 - - - - - 
รวม - 1 5 3 7 1 - 

ระดับ 
คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 

อนุ ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. 
ข้าราชการ - - - 2 2 - - 
อัตราจ้าง - - 1 - 1 - - 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
- - 5 - 5 - - 

เจ้าหน้าที่ - 1 - - - - - 
รวม - 1 5 3 7 1 - 
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จ ำนวนนักศึกษำ  

ภาคเรียนที่ 1 / 2556 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา รหัสนักศึกษา 

(ระบุเฉพาะ 2 หลักแรก) ชาย หญิง รวม 
- - - - - 
2 24 62 86 55 
3 17 50 67 54 
4 30 86 116 53 

 

ภาคเรียนที่ 1 / 2556 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา รหัสนักศึกษา 

(ระบุเฉพาะ 2 หลักแรก) ชาย หญิง รวม 
- - - - - 
2 24 62 86 55 
3 17 50 67 54 
4 30 86 116 53 

 

งบประมำณ 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

- ที่จัดท าค าขอ   40,000   บาท 

 - ที่ได้รับจัดสรร   40,000   บาท 

 - ที่ใช้จ่ายจริง   40,000   บาท 

 

2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ 

ประชำคมอำเซียน 

- ที่จัดท าค าขอ      197,040  บาท 

- ที่ได้รับจัดสรร   197,040  บาท 

- ที่จ่ายจริง   197,040  บาท 
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3. โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ ให้เป็นไปตำม

เกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

- ที่จัดท าค าขอ      70,000   บาท 

- ที่ได้รับจัดสรร   70,000   บาท 

- ที่จ่ายจริง   70,000   บาท 

 

1.11 กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ได้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องประกันคุณภาพ  

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและจัดท ารายงาน  

1.12 กำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ด าเนินตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการทุกโครงการ 

อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคท่ีพบคือ เวลาที่ใช้ไปในการด าเนินโครงการกับคุณภาพการ

เรียนการสอนไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ เพราะปัญหาและความจ าเป็นบางครั้ง ท าให้ต้องต้องงดการเรียน

การสอน ซึ่งอาจแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้กิจกรรมแบบโครงการ (Project Work) และน าวิธีการของ

เทคโนโลยีมาใช้ โดยมีข้อได้เปรียบจากการที่นักศึกษามี Notebook ที่สามารถอ านวยความสะดวกใน

การเรียนแบบ Self-study ได้มาก 
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บทที่ 2 

องค์ประกอบของหลักสูตร 

2.1  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

Bachelor of Arts Program in Business English 

2.2  ชื่อปริญญา  

2.2.1 ชื่อเต็ม: (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Business English) 

 2.2.2 ชื่อย่อ: (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

   (ภาษาอังกฤษ) B.A. (Business English) 

2.3  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2.4  ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพทางธุรกิจ  สามารถ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน มีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้

ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

       เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 



18 
 

 

 1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในสายงานทาง

ธุรกิจ  

2. มีความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ  

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. มีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  

และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ก าหนดการเปิดสอน 

หลักสูตรปรับปรุงศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีก าหนดเปิดรับครั้งแรก 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 

2.6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 

2)  เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้  โดยมีผลการสอบทาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน  

2.7 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แยกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การ

สอบคัดเลือก และการคัดเลือก  

2.8  ระบบการจัดการศึกษา  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และไม่เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน   

2.8.1 การคิดหน่วยกิต 

1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
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ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 

หน่วยกิตระบบทวิภาค 

2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค 

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค 

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

4) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า 

โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระ

บบทวิภาค 

2.9  ระยะเวลาการศึกษา 

ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี

การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

2.10 การลงทะเบียนเรียน 

  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2548 

2.11 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

2.11.1 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2548 (ภาคผนวก 3)  

2.11.2 ต้องมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน โดยมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน 

หรือ 

มีคะแนน TOEFL แบบสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 

  หรือ 
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มีคะแนน TOEFL แบบสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน 

  หรือ 

มีคะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 5.5 
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2.12 อาจารย์ผู้สอน 

2.12.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ล าดับ ระดับคุณวุฒิ 
/ ปริญญา 

สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การค้นคว้าวิจัยหรือการ
แต่งต ารา 

ภาระงานสอน 
(6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

ภาระ
งานวิจัย 

1 
 

ปริญญาเอก 
หลักสูตรและการสอน 1 - 2 9 ชั่วโมง / สัปดาห ์ - 
English as an International 

Language 
1 - 2 6 ชั่วโมง / สัปดาห ์ - 

 
 
 
2 

 
 
 

ปริญญาโท 

Applied Linguistics 2 - 2 9 ชั่วโมง / สัปดาห ์ - 
Language & 
Communication 

1 - 1 9 ชั่วโมง / สัปดาห ์ - 

Marketing & TEFL 1 - 2 9 ชั่วโมง / สัปดาห ์ - 

English as an International 
Language  

1 - 2 9 ชั่วโมง / สัปดาห ์  

International Business 1 - - 9 ชั่วโมง / สัปดาห ์  

 

2.12.2  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ระดับคุณวุฒิ / สาขาวิชา จ านวน ต าแหน่ง การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย 
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ปริญญา (คน) ทางวิชาการ (6 ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

1 ปริญญาเอก หลักสตูรและการสอน 1 ผศ. - 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ - 

2 ปริญญาโท 

TEFL 2 - - 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ - 

Applied Linguistics 1 ผศ. - 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ - 

English for Careers  1 - - 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ - 

Teaching French 1 - - 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ - 

 

2.12.3 ผู้เช่ียวชาญ/ วิทยากร 

ล าดับ ระดับคุณวุฒิ / 

ปริญญา 

สาขาวิชา จ านวน 

(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง

ต ารา 

ภาระงานสอน 

(6 ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

ภาระงานวิจัย 

1 ปริญญาเอก 
Testing & Evaluation 1 ศ. 3 - - 

TESOL 1 รศ. 3 - - 
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2.13 เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา/ ชั้นป ี 2552 2553 2554 2555 2556 

ปีท่ี 1 

ปีท่ี 2 

ปีท่ี 3 

ปีท่ี 4 

120 

 

120 

120 

 

120 

120 

120 

 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

รวม 120 240 360 480 480 

ผู้ส าเร็จการศึกษา    120 120 

 

2.14 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

อาคารสถานที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

โดยใช้ทรัพยากรภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่
แล้ว 

จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ชุดคอมพิวเตอร์ 9 - - 
2 เครื่องพิมพ์ 3 - - 
3 เครื่องเล่นซีดี  2 - - 
4 เครื่องเล่นดีวีดี - 2 - 
5 โทรทัศน์สี 1 - - 

 

2.15 ห้องสมุด 

หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

Cambridge advanced learner's dictionary. (2003). Cambridge: Cambridge University. 

Longman business English dictionary. (2000). Harlow: Pearson Education. 
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Longman dictionary of English language and culture. (2003). Harlow: Pearson 

Education. 

Oxford ESL dictionary. (2004). Oxford: Oxford University.  

Bachman, L. F. & Palmer, A., S. (1996). Language testing in practice: Designing and 

developing useful language tests. Oxford: Oxford University. 

Badger, I. Menzies, P. & Daniel, A. D. (1993). American business English program. 

London: Macmillan. 

Baker, A. (2006). Tree or three: An elementary pronunciation course. Cambridge: 

Cambridge University. 

Barnard, R. & Cady, J. (2000). Business venture 2: Student book. Oxford: Oxford 

University. 

Basye, A. (1998). Business letters ready to go. Chicago: NTC/Contemporary Publishing 

Group. 

Burns, A. (1999). Collaborative action research for English language teachers. 

Cambridge: Cambridge University. 

Cowie, P. A., Mackin, R. & McCaig, R. I. (1993). Oxford dictionary of English idioms. 

Oxford: Oxford University. 

Dudeney, G., & Hockly,N. (2007). Webquests. Retrieved June 27, 2007, from 

http://www.teachingenglish.org.uk/think/resources/webquest.shtml 

Dunford, H., Burwood, S., & Philips, D. (1999). Projects with young learners. Oxford: 

Oxford University. 

Durrant, C. & Beavis, C. (2001). Pictures of English: Teachers, learners and technology. 

Kent Town: Australian Association for the Teaching of English. 

Eastment, D. (1999). The Internet and ELT. Oxford: Summertown Publishing. 
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Ellis, M. & Johnson, C. (1994). Teaching business English. Oxford: Oxford University. 

Ellis, R. (1997). Second language acquisition. Oxford: Oxford University. 

Emmerson, P., & Hamilton, N. (2005). Five-minute activities for business English. 

Cambridge: Cambridge University. 

Freeborn, D., French, P. & Langford, D. (1993). Varieties of English: An introduction to 

the study of language. London: Macmillan. 

Fried-Booth, D. L.(2002). Project work. Oxford: Oxford University. 

Gardner, D. & Miller, L. (1999). Establishing self-access from theory to practice. 

Cambridge: Cambridge University. 

Geffner, A. B. (1998). Business English. New York: Barron's Educational Series. 

Genesee, F. & Upshur, J. A. (1996). Classroom-based evaluation in second language 

education. Cambridge: Cambridge University. 

Gilbert, J. B. (1993). Clear speech pronunciation and listening comprehension in 

north American English. Cambridge: Cambridge University. 

Hancock, M. (2003). English pronunciation in use. Cambridge: Cambridge University. 

Hancock, M. (2003). English pronunciation in use: Self-study and classroom use. 

Cambridge: Cambridge University. 

Harding, K. (1998). Going international English for tourism. Oxford: Oxford University. 

Hatim, B. (2001). Teaching and researching translation. Harlow: Pearson Education. 

Hayton, T. (2006). Using dictionaries. Retrieved June 27, 2007, from 

http://www.teachingenglish.org.uk/think/resources/dictionary.shtml 
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industry. Oxford: Oxford University. 
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Hewings, M. & Goldstein, S. (1999). Pronunciation plus practice through interaction. 

Cambridge: Cambridge University. 

Hollett, V. (1994). Business opportunities. Oxford: Oxford University. 

Jones, L. & Alexander, R. (1989). New International business English communication 

skills in English for business purpose. Cambridge: Cambridge University. 

Kaewdang, R. (1999). Learning for the New Century. Retrieved October 2, 2006, from 

http://www.edthai.com/reform/dec16a.htm 

Leech, G. & Svartvik, J. (2002). A communicative grammar of English. Harlow: Pearson 

Education. 
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Littlewood, W. (1981). Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge 

University. 

McCarthy, M. (1991). Discourse analysis for language teachers. Cambridge: Cambridge 

University. 

McComas, D. C. & Satterwhite, M., L. (1993). Modern business correspondence     (6th 

ed.). New York: Macmillan/McGraw-Hill. 

McDowell, C. & Jakeman, V. (1999). The Cambridge IELTS course. Cambridge: 

Cambridge University. 

Mikulecky, B. S. & Jeffries, L. (2004). Basic reading power. White Plains: Pearson 

Education. 

Mikulecky, B. S. & Jeffries, L. (2004). More reading power. White Plains: Pearson 

Education. 
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2.16 งบประมาณ 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ 

2551 2552 2553 2554 2555 

เงินเดือน 2,883,560 3,056,580 3,239,980 3,434,380 3,640,450 

ค่าตอบแทน 800,000 848,000 898,880 952,820 1,010,000 

ค่าสาธารณูปโภค 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

ค่าใช้สอย 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

ค่าวัสด ุ 64,800 129,600 194,400 259,200 259,200 

งบด าเนินการ 5,908,360 8,354,180 10,813,260 13,286,400 13,549,650 

ค่าครุภณัฑ ์ 110,000 95,000 145,000 110,000 95,000 

รวมท้ังสิ้น 6,018,360 8,449,180 10,958,260 13,396,400 13,644,650 

จ านวนนักศึกษา 120 240 360 480 480 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ต่อหัวในการผลิตบณัฑิต 

50,153 35,205 30,440 27,909 28,426 

 

 

 

2.17 โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา 
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เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกติแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 

2.17.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง เพ่ิมอีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้ครบ 30 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     95 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกน      30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาบังคับ      39 หน่วยกิต 

- กลุม่วิชาเลือก      21 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

 

2.18 รายละเอียดรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

ภาคผนวก (4) 

 

 

 

2.19 สมรรถนะหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Competency) 

(NQF: National Qualifications Framework for Higher Education in 

Thailand) 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
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1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับ  

4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  2. ความรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน 

2) มีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 

3) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางธุรกิจ 

4) บูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  3. ทักษะทางปัญญา 

1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม 

3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ  

4) สังเคราะห์องค์ความรู้  

  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น  

  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูลได้ 

2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ค านวณตัวเลข หรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเบื้องต้นได้ 

4) ค านวณตัวเลข หรือประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ 
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2.19.1 กรอบสมรรถนะหลักของหลักสูตร (Core Competency) 

ค าจ ากัดความของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ โดยยึดถือความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เชิงธุรกิจและการใช้เทคโนโลยี

ในการแบ่งระดับ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการเจรจาต่อรองอย่าง

เหมาะสม การน าเสนองานทางธุรกิจ การด าเนินการวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดในงานธุรกิจ โดยก าหนดสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ดังนี้คือ 

1. ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

2. ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

3. ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

4. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจขั้นสูง 

5. ด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางเทคโนโลยี (ICT) 
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ชื่อ Competency การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ค าจ ากัดความ มีความรู้ ความสามารถ ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ในการโต้ตอบโดยใช้ค าศัพท์และส านวนในบริบทธุรกิจได้อย่างถกูต้อง 

ระดับ Competency 
Level 1  Level 2  Level 3  Level 4  Level 5  

1. สามารถฟัง แยกแยะ และ
ออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ เน้นเสียงหนักเบา
ในค าและในประโยค และออก
เสียงสูงต่ าในประโยคได้อยา่ง
ถูกต้องชัดเจน 
2. มีความรู้เรื่ององค์ประกอบ
เสียงและระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 
3. สามารถใช้เคร่ืองมือสืบค้น
ออนไลน์เพื่อใช้ในการค้นควา้หา
ความรู้เรื่องการฟังและการออก
เสียงได ้
 

1.  มีทักษะการท ากิจกรรมการ
สื่อสารด้านการฟังและพูดโดย
การท ากิจกรรมคู่และกิจกรรม
กลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ 
และการน าเสนอผลงานเป็นกลุม่ 
2. สามารถอ่านสทัอักษร 
(phonetic symbols) และ
แปลงตัวสะกดภาษาอังกฤษให้
อยู่ในรูปเสียงโดยใชส้ัทอักษรได้
อย่างถูกต้อง 
 

 1. มีทักษะการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ช่วยเร่ืองการออก
เสียงได ้
2. สามารถใช้ค าศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษในการโทรศัพท ์
การบรรยายลักษณะงาน อาชพี
หน้าที่ความรบัผิดชอบในอาชีพ
นั้นๆ การบรรยายสนิค้า บริการ 
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงการจดั
ตารางเวลาและการนัดหมาย 
และน ามาใชส้ื่อสารผา่นการฟัง
และพูดได้อยา่งถูกต้องและ
เหมาะสมตามโอกาสและบุคคล 

1. รู้จักและสามารถใช้ช่วงหยุด
สั้นๆ รวมทั้งการใช้ค าที่แสดง
อาการหยุดคิดหรือการลังเล 
(pausing) ในขณะพูดได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมแก่โอกาส 
2. รู้จักเลือกใช้น้ าเสียง ค าศัพท ์
รวมถึงอวัจนภาษาที่ถูกต้อง 
เหมาะสมกับผู้ฟัง และกาลเทศะ 
  
 

1. สามารถใช้ค าศัพท์และ
ส านวนภาษาอังกฤษในการ
สัมภาษณ์งาน การประชุม
แบบตัวต่อตัว การประชุม
กลุ่ม และการประชุมขนาด
ใหญ่ และสามารถน ามาใช้
สื่อสารผ่านการฟังและพูด
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
2. สามารถอธิบาย
พฤติกรรมทางธุรกิจโดยใช้
ภาษาอังกฤษที่สุภาพและ
เหมาะสม 

หมายเหตุ: ระดับท่ีคาดหวังคือระดับที่ 5 

ชื่อ Competency การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ค าจ ากัดความ มีความรู้ ความสามารถ ด้านการอา่นภาษาอังกฤษ  ตอบค าถาม และวิเคราะห์บทความทางธุรกิจและสามารถถ่ายทอดข้อมูล และแสดงความคิดเห็นท่ีได้จาก

บทความได ้
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ระดับ Competency 
Level 1  Level 2  Level 3  Level 4  Level 5  

1. มีความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างค าศัพท์ (Word 
formation) ได้แก่ 
ลักษณะของค าประสม 
(compound) การใช้
อุปสรรค (Prefix) ปัจจัย 
(Suffix) และรากศัพท์ 
(Root) 
2. สามารถเดาค าศัพท์
จากบริบทได้ โดยใช้กลวิธี
ต่างๆ ได้แก่ ค าท่ีมี
ความหมายเหมือนกัน ค า
ที่มีความหมายตรงกัน
ข้าม การเดาค าศัพท์จาก
ค าสันธานต่างๆ  

สามารถตอบค าถามและระบุ
ข้อมูลส าคญั เพื่อแสดงความ
เข้าใจในการอ่านจดหมายธุรกจิ 
บันทึกข้อความ จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ โฆษณารับสมัคร
งาน รวมทั้งข่าวธุรกิจทั้งใน
ระดับประโยคและระดับอนุเฉท 
(paragraph)  โดยใช้กลวิธีต่าง 
ๆ ที่ใช้ในการอ่าน ได้แก่ การหา
ใจความส าคญั (Finding main 
ideas)   การระบคุ าอ้างอิง 
(Identifying references) การ
ระบุรายละเอียด (Identifying 
supporting details) 

1. สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงคข์อง
บทอ่านในระดับอนุเฉท (paragraph) 
ได้โดยดูจากค าท่ีช่วยแสดง
รายละเอียด (Signpost) และประเภท
ของความสัมพันธ์ระหว่างประโยคได ้
(comparison/contrast, 
cause/effect, listing,  
2. สามารถตอบค าถาม โดยระบุ
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่ไดจ้าก
การอ่านเนื้อเรื่องและบทความทางธรุกิจ
ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวัน โดยใช้
กลวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การหาใจความ
ส าคัญ การระบคุ าอ้างอิง การระบุ
รายละเอียด รวมทั้งการสรุป
ความเห็น (Making inferences)  

1. สามารถน าข้อมลูและความ
คิดเห็นท่ีได้จากการอ่านเนื้อเรื่อง
และบทความทางธรุกิจที่ปรากฏใน
ชีวิตประจ าวัน    มาประมวล
เพื่อถ่ ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้ทั้ง
ในรูปแบบการเขียนและการ
น าเสนอด้วยปากเปลา่ต่อไปได้ 

1. สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมลู จุดมุ่งหมาย 
ทัศนคติและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความทาง
ธุรกิจเชิงอุปมา ด้วยการตอบค าถามและเขียนสรุป
ความเพื่อน าเสนอความคิดเห็น โดยอาศัยกลวิธีการ
ท าความเขา้ใจเชิงอุปมา (Understanding 
analogy) การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความ
คิดเห็น (Distinguishing facts from opinions) 
การระบจุุดมุ่งหมาย ทัศนคติ รวมถึงความคิดเห็น
ของผู้เขียน (Identifying writer’s purposes and 
attitudes and opinions) 
2. สามารถถ่ายทอดข้อมูล จุดมุ่งหมาย ทัศนคติและ
ความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์บทความทาง
ธุรกิจเชิงอุปมาดังกล่าวได้ทั้งในรูปแบบการอภิปราย
และการเขียนด้วยเหตผุลทีเ่หมาะสม 

หมายเหต:ุ ระดับที่คาดหวังคือระดับที่ 5 

 

ชื่อ Competency การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ค าจ ากัดความ มีความรู้ ความสามารถดา้นการเขยีน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาชีพ 

ระดับ Competency 
Level 1  Level 2  Level 3  Level 4  Level 5  

1. มีความรู้ในเรื่องค าศัพท์เบื้องตน้ 
ไวยากรณ์ และโครงสร้างทางภาษา 
เกี่ยวกับชนิดและแบบฟอร์มของ

สามารถจดโนต้ย่อ และเขียน
ข้อความโดยใช้โครงสร้างประโยค 
ไวยากรณ์ตัวย่อ และเครื่องหมาย

สามารถเขียนถอดความเอกสาร
ทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้
ค าศัพท์ที่มีความหมายคลา้ยกัน 

1. สามารถเขยีนสรุปความ เอกสาร
ทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้
ส านวนขั้นสูงขึ้น 

สามารถท างานเป็นกลุ่ม โดย
สืบค้นข้อมูลทางธุรกจิและน า
ข้อมูลมาประมวลเขียนความ
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เอกสารทางธุรกิจ ได้แก่จดหมาย
เชิญ วิธีการเขียนอีเมลวิธีการเขียน
โน้ตย่อ 
2. สามารถเขยีนจดหมายธุรกจิด้วย
แบบฟอร์ม และส านวนภาษาที่
ถูกต้อง 

ต่างๆ ได้อยา่งถูกต้อง 2. สามารถเขยีนอนุเฉท 
(paragraph)ในบริบทธุรกิจโดยมี
ประโยคใจความส าคัญ (topic 
sentence) โดยใช้ค าเชื่อมประโยค
ถูกต้อง (transition markers)  
 

เรียงโดยมีการวิเคราะห์  วาง
แผนการเขยีน และผลติงาน
เขียนซึ่งประกอบด้วย 
ประโยค thesis statement  
สามารถใช้ค าศัพท์ที่สูงข้ึน 
ค าเชื่อม (transition 
markers) ที่แสดงความ
คิดเห็นเชิงสนับสนุนและเชิง
ขัดแย้งที่ถูกต้อง รวมทั้ง
ประโยคสรุปความ 
(concluding sentence) 
โดยสามารถเขียน
เอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดให ้

หมายเหตุ: ระดับท่ีคาดหวังคือระดับที่ 5 

ชื่อ Competency การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจข้ันสูง 
ค าจ ากัดความ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในค้นควา้  การแปล การอ่านบทความทางธุรกิจ การเขียนวเิคราะห์ และสังเคราะห์บนพื้นฐานของ

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ระดับ Competency 

Level 1  Level 2  Level 3  Level 4  Level 5  
1. มีความรู้เรื่องวิธีการแปลและ
สามารถเขียนวิเคราะห์และ
ตีความระดับประโยคได ้
2. สามารแปลความทั้ง

1. มีทักษะการใช้พจนานุกรม
และโปรแกรมซอฟแวร์ที่
เก่ียวข้องในการน าเสนองานเชิง
ธุรกิจ 

1. มีทักษะในการน าเสนองาน
ทางธุรกิจในรูปแบบตา่งๆ  
2. มีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นการ

1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขได้  
2. สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจโดยการเขียนและบอกเล่า

1. สามารถเขียนโครงร่าง
งานวิจยัทางธุรกิจได ้
2. สามารถอ่านและเขียน
เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
ระดับประโยคที่ซับซ้อน 
3. มีทักษะการใช้พจนานุกรม
และโปรแกรมซอฟแวร์ที่
เก่ียวกับการแปล 
4. สามารถแปลภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยในระดบัอนุเฉท
ได ้
 

2. มีความรู้เรื่องขั้นตอนและ
ส านวนภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ
งานเชงิธุรกิจ 
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
น าเสนองานเชงิธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

น าเสนองานเชงิธุรกิจได้ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศที่ใช้ใน
สถานการณ์ทางธุรกิจ 
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ ์
 

ได ้
3. มีความรู้และสามารถใช้ค าศพัท์
และส านวนเพื่อการเจรจาต่อรองใน
สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปน็สากล 
4. สามารถเลือกใช้ส านวน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อ
แก้ปัญหาในการเจรจาต่อรอง 
มีความรู้ในกระบวนการและวิธวีิจัย
ทางธุรกิจ 

3. สามารถด าเนนิการวิจัย
และเขียนรายงานวิจยัได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะการ
ท างานในสถาน
ประกอบการจริงไดป้ระสบ
ผลส าเร็จ 

 
 

หมายเหตุ: ระดับที่คาดหวังคือระดับที่ 5 

ชื่อ Competency การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางเทคโนโลยี (ICT) 
ค าจ ากัดความ มีความรู ้ความสามารถในการสืบค้น ประยุกต์ใช้และจรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพได้ 

ระดับ Competency 
Level 1  Level 2  Level 3  Level 4  Level 5  

1. สามารถระบุข้อดีและข้อเสียของ
การสื่อสารออนไลน์ได ้
2. ตระหนักในการมีจรรยามารยาท
ที่ดีในการสื่อสารออนไลน ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นเบื้องต้น ได้แก่ 
โปรแกรมท่องเว็บ (Web Browser)   
เครื่องมือสืบค้นข้อมลู (Search 

1. สามารถเขยีน ตอบ ส่งต่อ และ
แนบไฟล์ ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) และ 
โปรแกรม Microsoft Outlookได ้
 

1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการสรา้งตารางที่ซับซ้อน
และใช้สูตรค านวณต่างๆ ได้ที่
เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจได ้

1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนองานเชิงธุรกิจได้  เช่น
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
โปรแกรม Movie Maker  
 

1. สามารถสร้างเว็บไซตโ์ดยใช้สื่อที่
เหมาะสมได ้
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Engine) กระดานสนทนา (Forum)      
และ โปรแกรม Word Processor 
เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหา
เชิงธุรกิจได ้

หมายเหตุ: ระดับท่ีคาดหวังคือระดับที่ 5



38 
 

 

2.20 สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สมรรถนะท่ี 1: มีความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ 

ค ำนิยำม มีความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการท าวิจัยใน

ห้องเรียนและชุมชน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

Level of proficiency 

L1 L2 L3 L4 L5 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดบั
ปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษ และ
สาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
2. วางแผนและเตรียมการสอน
ล่วงหน้า ตลอดจนสอนไดส้ าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์
3. มีความรู้และทักษะดา้นการสอน 
และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้
อย่างชัดเจน และประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

1. มีความรู้ด้านการวิจัย 
2. มีการท าวิจัยในชัน้เรียน 
หรือวิจัยทางวิชาการอ่ืน ๆ ป ี
การศึกษาละ 1 ชิน้ 
3. หม่ันศึกษา ค้นคว้า ติดตาม 
ความก้าวหน้าทางวิชาการให้ 
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอด 
เวลา 
4. สามารถประยุกต์ใช้แนว 
ความคิดและวิธีการใหม่ ๆ 
 

1. สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับการท าวิจัย
เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่
ชุมชน 
2. มีความคิดริเริ่มที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นพืน้ฐาน 
3. สร้างสรรค์ผลงานวชิาการ
เพื่อเผยแพร่ เช่น ต ารา วารสาร 
บทความ 
4. เป็นวิทยากรให้กับบุคลากร 
หรือหน่วยงานในองค์กร 

1. เข้าเสนอผลงานทาง 
วิชาการหรืองานวจิัยสู่สงัคม 
2. เป็นที่ยอมรับดา้นวิชาชีพ 
จากหน่วยงานในองค์กร 
3. เป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่ 
หน่วยงานภายในองค์กร 
4. เป็นวิทยากรให้กับ 
หน่วยงานภายนอกในระดับ 
ชุมชน 
5. สามารถตัดสินใจดว้ย 
ตนเอง และท างานโดยไม่ต้อง 
พึ่งปรึกษา  

1. สร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรมในสาขาวชิาชีพ 
2. มีต าแหน่งทางวชิาการ 
3. เป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่
องค์กรภายนอก 
4. เป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่
หน่วยงานระดับชาต ิ
5. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ และ
ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ระดับประเทศ 
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L1 L2 L3 L4 L5 
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีประกอบ
ในการสอน 
5. มีความรับผิดชอบต่อวชิาชีพ 
(responsibility and 
accountability) 
6. มีความคิดเชิงบวกต่องาน องค์กร 
นักศึกษา เพื่อนร่วมวิชาชีพ 
7. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการ
ของผู้อื่น 
8. สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได ้
9. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 
10. สร้างบรรยากาศให้เกิดการ
เรียนรู ้
11. สอนเนื้อหาครบถ้วน ไม่ปิดบัง 

5. เข้าประชุม สัมมนาทางวิชาชพี  
และน าความรู้มาพฒันาตนเองและ 
การเรียนการสอน 
6. สามารถจัดล าดับความส าคัญใน 
การปฏิบัติงาน 
7. มีความอดทนและทุ่มเท 
8. สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น 
ได ้

5. พัฒนาเนื้อหา สื่อการสอน และ 
วิธีการสอนให้ทันสมัยต่อ 
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
6. มีความนา่เชื่อถือ ไว้ใจได้ และ 
เป็นแบบอยา่งที่ด ี
7. มีทักษะการแก้ปัญหา 
8. มีทักษะการรับมือความเครียด 
9. มีความยืดหยุ่น 

6. ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
แก่เพื่อนร่วมงาน 
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สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สมรรถนะท่ี 2: มีทักษะการสื่อสาร 

ค ำนิยำม มีความสามารถและทักษะในการรับและถ่ายทอดข้อมูล ความคิดและประสบการณ์ ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งด้านวัจนและอวัจนภาษา  

Level of proficiency 

L1 L2 L3 L4 L5 
1. ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
และสุภาพ ทั้งการออกเสียง และ
การเขียน 
2. ใช้อวัจนภาษาเหมาะสม สุภาพ
และสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ตรงกันได้ 
3. สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
4. มีมารยาทดี รู้กาลเทศะ 
แสดงออกผ่านทางวาจา กิริยา 
5. สามารถอ่านและฟัง แล้วจับ 
ใจความได้ 

1. สามารถใช้ภาษาท่ีสละสลวย 
เหมาะสมกับกาลเทศะ และกลุ่ม 
ผู้ฟัง 
2. สามารถใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้ 
ต่าง ๆ เช่น นักศึกษา ประชาชน 
ทั่วไป นักวิชาการเข้าใจได้ถูกต้อง 
ตรงกัน 
3. เป็นผู้ฟังทีดีและยอมรับความ 
คิดเห็น ข้อติชมของอีกฝ่าย  
รวมถึงการแสดงออกทางความคิด 
ที่น าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

1. สามารถบรรยายต่อ 
สาธารณชนได้ 
2. สามารถแสดงความคิดเห็นใน 
เชิงสนับสนุน คัดค้าน และ 
น าเสนอแนวคิด 
3. มีกลยุทธ์ในการสื่อสารให้ 
ประสบผลส าเร็จและน าความพึง 
พอใจมาสู่ทั้งสองฝ่าย 
4. สามารถแก้ปัญหาทั้งเรื่อง 
หน้าและระยะยาว 
 

1. มีทักษะในการแสดงความคิด 
ในเชิงสนับสนุน คัดค้าน และ 
น าเสนอแนวคิด 
2. สามารถอธิบาและชี้แจง 
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน  
โดยมีข้อมูล หรือเหตุผลมา 
สนับสนุนเสมอ 

1. มีทักษะในการเจรจา 
ต่อรองและโน้มน้าว 
2. มีทักษะการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า 
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สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สมรรถนะที่ 3: การท างานเป็นทีม 

ค ำนิยำม มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้เกียรตผิู้น าและสมาชิกทีมงาน โดยการรับฟัง แสดงความคิดเห็น มีความรับผดิชอบ และมสี่วนร่วม

ในการตัดสินใจเพื่อน าทีมไปสู่เป้าหมาย  

Level of proficiency 

L1 L2 L3 L4 L5 
1. มีอารมณ์ขัน 
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
3. มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจการ 
ให้บริการ 
4. มีความเป็นมิตรและมีทัศนคติ 
เชิงบวก 
5. รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ 
ก้าวก่ายงานของผู้อ่ืน 
6. ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายโดยไม่ทิ้งภาระให้ผู้อ่ืน 

1. มีทักษะการท างานเป็นทีม 
2. แสดงวิสัยทัศน์ด้วยการ 
เสนอแนะแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ใน 
การท างานที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม 
4. กระตุ้นผู้ร่วมงาน ให้ก าลังใจให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้ 

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2. มีความยืดหยุ่น และปรับตัว 
ในสถานการณ์ 
 

1. มีทักษะในการใช้วิจารณญาณ 
และการตัดสินใจ 
2. มีความสามารถในการ 
ประนีประนอมระหว่างเพ่ือน 
ร่วมงาน 
 

1. สามารถเป็นผู้น าและผู้ 
ตามท่ีดีได้ 
2. มีความเป็นผู้อาสางานและ 
กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานท างาน 
ร่วมกันได้ 
3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัด 
ของตนเองและผู้ร่วมงาน และ 
สามารถน ามาพัฒนางาน โดย 
สร้างความร่วมมือให้เกิด 
ขึ้นกับหมู่คณะ 
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L1 L2 L3 L4 L5 
7. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
8. ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ 
ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
9. รับฟังค าเสนอแนะ ค าติชมจาก 
เพ่ือนร่วมงาน 
10. ไม่พูดจาดูถูกเพ่ือนร่วมงาน 
11. มีพฤติกรรมเสริมสร้างความ 
สามัคคี ไม่ยุยงให้เกิดความ 
แตกแยก และความไม่ไว้ใจกันใน 
หมู่คณะ 

  
 

  



43 
 

 

สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สมรรถนะท่ี 4: มีแรงจูงใจ 

ค ำนิยำม มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มุ่งม่ัน แสวงหาวิธีการในการพัฒนางานและตนเองไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

Level of proficiency 

L1 L2 L3 L4 L5 

1. ท างานด้วยความสุข ยิ้มแย้ม 
แจ่มใสด้วยความกระตือรือร้น 
อยากจะท า 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. เข้ารับการอบรม ติดตามข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ 
 

1. มีความภาคภูมิในหมู่คณะและ 
องค์กร 
2. มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
3. สร้างก าลังใจให้กับเพ่ือน 
ร่วมงาน 
4. สามารถสร้างแรงจูงใจและ 
กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. กระตือรือร้นและมีแรงจูงใจที่ 
จะพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ตลอดเวลา 
2. สามารถสร้างแรงจูงใจ และ 
เสาะแสวงหาวิธีการพัฒนา 
ตนเองและหมู่คณะ 
 

1. มีความคิดนอกกรอบที่จะ 
สร้างสรรค์สู่ความส าเร็จ 
2. มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 
3. มุ่งหวังความก้าวหน้าใน 
หน้าที่การงาน ไม่หยุดนิ่ง 
 

1. เห็นคุณค่าของงานที่ท า  
โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ 
องค์กร และประเทศชาติ  

 

 

 

สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สมรรถนะท่ี 5: มีจิตส านึกต่อสังคมและประเทศ 
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ค ำนิยำม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงความส าคัญ สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่ดีขององค์กร ชุมชน และ
ประเทศชาติ  

Level of proficiency 
L1 L2 L3 L4 L5 

1. เคารพและปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบขององค์กร 
2. ปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง 
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3. ใช้สิทธิและหน้าท่ีในฐานะ 
พลเมืองดีตลอดจนเคารพในสิทธิ 
ของผู้อื่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น 
ประชาธิปไตย  
5. มีความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
6. มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและ 
ประเทศชาติ 
7. ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1. เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทาง 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ครอบครัวตามโอกาส 
2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน สังคม 
 และประเทศชาติ 
3. ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
4. รักและนิยมในความเป็นไทย 
เช่น สวมใส่ผ้าไทย ใช้ของไทย 
และเท่ียวเมืองไทย 
 

1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
2. บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
3. ให้บริการด้านวิชาการกับ 
ชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามท่ีร้องขอ 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประเพณี และถ่ายทอดความคิด 
ให้นักศึกษาแสดงผ่านกจิกรรม 
การเรียนที่เป็นรูปธรรม 
 

1. เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมทางสังคม 
และวัฒนธรรม 
2. เป็นสมาชิกองค์กรทาง 
วัฒนธรรม 
3. ได้รับรางวัลและการยกย่อง 
ด้านสังคมและวัฒนธรรมจาก 
องค์กร 
  
 

1. ได้รับรางวัลและการยกย่อง 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ระดับชาติ 
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2.21 สมรรถนะอาจารย์ท่ีปรึกษา   
1. เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
เป็นผู้ที่สามารถให้ค าปรึกษา 
1.1 ทางด้านวิชาการ การวางแผนทางด้านการเรียนให้จบการศึกษาตามหลักสูตร 

ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้ค าแนะน าในกรณีท่ีมีปัญหาการเรียน   
1.2 ให้ค าปรึกษาด้านการปรับตัว ปัญหาการคบเพ่ือน ปัญหาการคบเพ่ือน ปัญหา

สุขภาพจิต ปัญหาทางด้านค่าใช้จ่าย 
1.3 ให้ค าปรึกษาด้านบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีบุคลิกที่ดี โดยรวมกิริยามารยาท การ

วางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
1.4 การให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการทางสังคม และกิจกรรมทางสังคม เพ่ือการเรียนรู้การท างานใน
ชีวิตจริง 

2. บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน  
พัฒนาความรู้ มีทักษะในการถ่ายทอด น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

จัดท าแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และก าหนดวิธีการประเมินที่ชัดเจนตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพในการเพ่ิมทักษะด้านภาษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนางานวิจัยและต าแหน่งทางวิชาการ 
มีทักษะทางด้านงานวิจัย และสามารถน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ เพ่ือเข้าสู่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. คุณธรรมและจริยธรรม 
ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความอดทน ความสามัคคี และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่าง 

เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา 
5. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ได้อย่างดี อีกท้ังสามารถปรับตัวภายใต้สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจด าเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วย

การจัดท าแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติตามแผน รวมทั้งมีการติดตามผลการให้
ค าปรึกษา เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา กิจกรรมมีดังนี้ 
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การพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ก าหนดคุณลักษณะและคณุสมบตั ิ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส ารวจความต้องการพัฒนาและ
วิเคราะหร์ูปแบบการพัฒนา 

พัฒนาตามรูปแบบโครงการ พัฒนาโดยรูปแบบอ่ืน 

ด าเนินงานตามโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติงาน 

- ส่งเข้าอบรมที่อ่ืน 
- ประชุมสรา้งความเข้าใจ 
- โดยสายงานบริหาร 
- โดยเอกสาร/บันทึก 

จัดอบรม 
สัมมนา 
ดูงาน 

ขออนุมัติโครงการ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

ตรวจประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานต่อเนื่องและสรุป
สารสนเทศ 

ปรับปรุง/แกไ้ข 
K.M. 

บรรล ุ

ไม่บรรล ุ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

คัดเลือก/แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 
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บทที่ 3 

มาตรฐานการด าเนินงานการบูรณาการภารกิจหลัก 

3.1 มาตรฐานการเรียนการสอนกับการวิจัย 

การวิจัยเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษานอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตเป็น

องค์ประกอบของการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและ

เสริมสร้างศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการ

พัฒนาด้านวิจัยด้วยรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดอบรมความรู้ด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์  การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การจัดท า

วารสารส าหรับเผยแพร่งานวิจัย อันน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

ในการสร้างงานวิจัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ต้องการให้มีผลงานวิจัยของ

อาจารย์เป็น 1 ต่อ 3 คนต่อปี      

นโยบาย 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท างานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งเพ่ือ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 3. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเทคนิควิธีด้านการวิจัย  

 เป้าหมาย 

1. อาจารย์และบุคลากร ได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยเพิ่มข้ึน 

2. หลักสูตรมีผลงานวิจัยในสัดส่วน งานวิจัย: อาจารย์: ต่อปี เป็น 1: 3 ต่อปี       

3. หลักสูตรมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

4. ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

5. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และได้รับการอ้างอิง 
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6. นักศึกษาของหลักสูตรมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 

      กลยุทธ์ 

1. ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือฝึกอบรมความรู้  เทคนิควิธี  ด้านการ

วิจัยให้แก่อาจารย์บุคลากรของหลักสูตร 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท างานวิจัยองค์ความรู้ วิจัยสถาบันและวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

3. มุ่งเน้นการท าวิจัยของหลักสูตร  และของอาจารย์ หรือนักศึกษาแบบคณะบุคคล

มากกว่างานวิจัยรายบุคคล 

4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการการท าวิจัยของหลักสูตร และมีการ 

บูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

5. ก าหนดกรอบภาระงานของอาจารย์ ด้านการวิจัยของหลักสูตร 

6. ร่วมมือกับหน่วยงาน  สถาบัน  องค์กรทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ความรู้ และบุคลากรด้านการวิจัย ตลอดจนการท างานวิจัยร่วมกัน 

7. จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 

8. จัดให้อาจารย์ได้สังเคราะห์งานวิจัยเป็นนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและการบริการแก่สังคม 

3.2 มาตรฐานการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม 

 หลักสูตรมีนโยบายให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร

ด าเนินโครงการกิจกรรมการให้บริการด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ฐานศักยภาพความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

ตอบสนองความต้องการทางวิชาการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ 

  นโยบาย 

1. สนับสนุนส่งเสริมการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษให้ตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและประเทศ 
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2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษตามความ

ต้องการของหน่วยงาน องค์กรในประเทศและต่างประเทศ    

3. สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับองค์กรภาครัฐและเอกชนใน

การให้บริการทางวิชาการ        

4. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ให้บริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม    

เป้าหมาย 

1. มีโครงการบริการทางวิชาการของหลักสูตรทุกปี 

2. มีหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือการบริการทางวิชาการและเพ่ิมรายได้ 

3. มีโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตร 

4. มีโครงการบริการทางวิชาการท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

5. มีโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทุกปีการศึกษา 

6. มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหลากหลายรูปแบบ            

กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร 

หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ  เพ่ือพัฒนาไปเป็นศูนย์

ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  

3. สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือระหว่าง

หลักสูตร และ/หรือคณะกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. ให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพ่ือการ

เผยแพร่และปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

5. มีการบูรณาการ การบริการวิชาการ กับการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตร 
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6. จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมบริการทางวิชาการเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ  

3.3 มาตรฐานการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรมีความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในแง่

ของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมสากล มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินกิจกรรม

ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เข้าใจ และยอมรับปฏิบัติให้ด ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมสร้างกลยุทธ์

ในการด าเนินงานให้ประสิทธิภาพโดยก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 

นโยบาย 

1. มุ่งเน้นการสร้างความรู้   ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร 

2. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตร จัดกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ

และวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม 

3. สนับสนุนให้อาจารย์บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

5. สนับสนุนส่งเสริมการสร้างระบบข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

6. สนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมให้แพร่หลายทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

7. ให้มีแผนงานด้านเผยแพร่ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งระบบการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือน ามาปรับปรุงต่อไป 

8. สนับสนุนให้มีการวิจัยด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

9. สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการเผยแพร่   และ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทั้งด้านองค์ความรู้ กิจกรรม และบุคลากร 
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  เป้าหมาย 

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

  กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรจัดกิจกรรมเผยแพร่

ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ  

2. ร่วมมือกับหน่วยงานองค์การภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและประเทศและ

ต่างประเทศ  เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ 

3. ด าเนินโครงการเผยแพร่และฝึกอบรมด้านภาษาไทย ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทย และผู้สนใจในต่างประเทศ 

4. สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิชาภาษาไทยกับองค์กรใน

ประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาว

ต่างประเทศ 

5. ร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ

หน่วยงานหรือสถาบันในต่างประเทศ  เพ่ือการให้การศึกษาอบรมเผยแพร่ภาษา  ศาสนา  ศิลปะ  และ

วัฒนธรรม 

6. สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมทั้งใน

มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 

7. สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ

ต่าง ๆ  

3.4 กรอบการด าเนินงานการบูรณาการภารกิจหลัก 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนบูรณาการกับภารกิจการวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม  ศิลปะและวัฒนธรรม ตามกรอบภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา   
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จดัการเรียนการสอน 

น ำผลไปปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
จากการเรียนการสอน 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ท าการวิจัยที่สัมพันธ์กับการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

น าผลการวิจัยไปปรับปรุงภารกิจ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ลักษณะกจิกรรมที่จัด 
การจัดอบรม  
การเป็นวิทยากร 
การรณรงค ์
การจัดนิทรรศการ 
การแสดง 
การจัดท าเอกสารเผยแพร ่
โครงการความร่วมมือ 
การสร้างเครือข่าย 
ฯลฯ 
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บทที่ 4 

การบริหารและการจัดการหลักสูตร 

4.1. มาตรฐานการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีนโยบายในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรและนักศึกษาในการท ากิจกรรมทุกด้าน มีการให้โอกาสและความเสมอภาคในการพัฒนา

ความรู้และวิชาชีพของบุคลากร การให้ความส าคัญของการสื่อสารและความเข้าใจที่ตรงกันในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้ความส าคัญของภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัย 

4.2. มาตรฐานการพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตโดยค านึงถึงกรอบแนวคิดคุณลักษณะ

บัณฑิตของประเทศไทย 4 ประการคือ 1) มีความรู้ (KNOWLEDGE) 2) มีความคิด (THINKING) 3) มี

ความสามารถ (SKILL) 4) มีคุณธรรมจริยธรรม (ETHICS) ในระดับเชิงรุก คือมีความรู้ความสามารถใน

การเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้กับวิชาชีพได้ มีทักษะการคิดและสามารถก าหนดกระบวนการ

ท างาน สามารถสร้างงานใหม่และท าได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มี

วินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ ตระหนักถึงคุณธรรมจนถึงสามารถเป็นผู้ชี้น าสังคมได้  

คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ งานสื่อสารมวลชน และ

งานการตลาด และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี 

3. เป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์และ

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร (ICT) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของงาน

ในวิชาชีพ 
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นโยบายการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 

1. จัดกิจกรรมเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  

2. จัดกิจกรรมเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะการคิด มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหา

ความรู้ใหม่ ๆ โดยสามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง โดยน าเทคโนโลยีเพ่ือการ

สื่อสาร (ICT) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และ

จริยธรรมในวิชาชีพของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่าง

หลากหลาย 

 

4.2.1 การสะท้อนปรัชญา วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตในรายวิชาต่าง ๆ ดัง 

รายละเอียดต่อไปนี้  
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วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบณัฑิตที่

พึงประสงค์ 

กิจกรรมสนับสนุน 

1. ให้บัณฑิตมีความรู้

ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษในสายงานวิชาชีพ 

- ความรู้ทั่วไปตามวิชาชีพของตน 

- ความรู้ทันสมยัและรู้จักสืบเสาะ

แสวงหา 

- มีความรู้สึกสามารถเช่ือมโยงและ

บูรณาการความรู ้

- การฟังและการพูดในเชิงธุรกิจ 

- การอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

- การเขียนเชิงธุรกิจ 

- การใช้จดหมายอิเล็คทรอนิคส์และ

อินเตอร์เนต็เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโรงแรม  

- ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 

- ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจน าเข้าและ

ส่งออก 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ 

- กิจกรรม company profile โดยค้นหาข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ทใน www.business.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ 

แล้วรายงานผลหนา้ห้องเป็นคู ่

- กิจกรรมการเขียนรายงานเกี่ยวกบั franchising จากการ

รวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ 

- การเขียนประวตัิย่อส่วนตัวและจดหมายสมัครงานท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเชิงธุรกิจ 

- ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลตามประเภทของงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

-ผู้สอนส่งเสรมิให้นักศึกษาค้นหาขอ้มูลทั้งทางด้านภาษาและ

ธุรกิจ โดยมุ่งให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเน้น

กิจกรรมที่บรูณาการทักษะภาษากับความรู้ดา้นธุรกิจ โดยใช้

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย project work 

- กิจกรรมการสรา้งค าศัพท์ (Vocabulary Building) จาก

http://www.business.com/
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วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบณัฑิตที่

พึงประสงค์ 

กิจกรรมสนับสนุน 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการ

ธนาคาร 

ข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์

- กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

(Learning about English resources) เช่น จากเว็บไซด์

แนะน าเพื่อการท าโครงงาน (Project Work) เช่น 

www.englishclub.com, www.bangkokpost.com, etc. 

-มอบหมายให้นักศึกษาตามดผูลการซื้อขายหุ้นจาก

หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหรืออินเตอร์เน็ทเป็นเวลา 2 

สัปดาห์แล้วรายงานผล 

- เชิญวิทยากรจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มาให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพยต์่าง ๆ ใน

ปัจจุบัน 

- กิจกรรมการออกไปดูงานธนาคารนอกสถานท่ีเป็นกลุ่ม 

และสามารถน าเสนองานหน้าห้องเรียน 

- มอบหมายงานค้นคว้าจากสื่อต่างๆรวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต 

http://www.englishclub.com/
http://www.bangkokpost.com/
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วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบณัฑิตที่

พึงประสงค์ 

กิจกรรมสนับสนุน 

- การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ ตาม

ประเภทของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- การแบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมลูในการจัดท าโครงงานผ่าน

ระบบอินเทอร์เนต็ 

- ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจดังาน 

- การฝึกใช้ส านวนและค าศัพท์ท่ีจ าเป็นต่อการท างานใน

โรงแรม 

- การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลในการท าโบชัวร์ของ

โรงแรม 

- การใช้ความรู้ที่ไดเ้รียนมาใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ

เกี่ยวกับการท างานในโรงแรม 

- ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลตามประเภทของงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

- ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูด โดยใช้ค าศัพท์และส านวน
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วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบณัฑิตที่

พึงประสงค์ 

กิจกรรมสนับสนุน 

ที่จ าเป็นในการท างานตามแผนกตา่ง ๆ ในโรงแรม 

2. มีทักษะในการคิดโดยเฉพาะ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและ

พัฒนางานในสาขาวิชาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-สามารถคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ประเมินผล 

-มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดได้

ใหม่ ได้อย่างทันสมัย 

-มียุทธศาสตร์ มีวิสยัทัศน์ สามารถคิดไป

ข้างหน้าและคิดไดเ้อง 

-ตกผลึกทางความคิด 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโรงแรม 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

- การใช้จดหมายอิเล็คทรอนิคส์และ

อินเตอร์เนต็เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

- การเขียนทางธุรกิจเชิงสรา้งสรรค์ 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจน าเข้าและ

ส่งออก 

- กิจกรรมการวิเคราะหเ์ลือกใช้ค าศพัท์และส านวนที่ใช้ใน

การท างานแผนก 

ต่าง ๆ ในโรงแรม 

- กิจกรรมการท าโบรชัวร์ของโรงแรมอย่างสร้างสรรค ์

- กิจกรรมการท ารายงานกลุ่มเพื่อสรุปเนื้อหาจากหนังสือ

เรียน โดยค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้ว

น าเสนอแนวคิดหนา้ห้องเรียน 

- กิจกรรมการระดมความคิด และแลกเปลีย่นความคดิ 

 

3. มีการพัฒนาคุณธรรม 

จรรยาบรรณ จรยิธรรม และเจต

คติที่ดีต่อสาขาวิชาชีพ 

- มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์ 

เสียสละ มีวัฒนธรรมและมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

- สามารถส่งเสริมและชี้น าสังคมโลกให้ 

- ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการผู้บริหาร 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการ

- กิจกรรมการน าเสนอการแสดงบทบาทสมมติ (role play)  

- การเป็นตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 

- การท างานกลุ่มหรืองานเดี่ยว ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบ

ร่วมกัน และมีการก าหนดให้ส่งงานตรงเวลา 
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วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบณัฑิตที่

พึงประสงค์ 

กิจกรรมสนับสนุน 

ตระหนักถึงคณุธรรม จริยธรรม 

- สามารถอุทิศตนเพื่อส่วนรวมได ้

 

ธนาคาร 

- การแปลทางธุรกิจ 

- - กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรมและทักษะชีวิต โดยการบูรณา

การเขา้กับบทเรียน โดยผูส้อนจะเลือกบทเรียน และ

ประเด็นทางสังคมที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการอบรม

ด้านคุณธรรมและทักษะชีวิต สะทอ้นให้เห็นผลจากการ

กระท า โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในหน้าท่ีของ

ตนเอง และการใฝ่ดีในชีวิตของผู้เรียน 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

รวมทั้งมีความรบัผิดชอบ 

- มีทักษะและทัศนคติทีด่ีด้านการรับรู้

ข้อมูลภายนอก 

- มีความสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

- มีภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม  

- มีความสามารถในการวางแผนและ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

- ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโรงแรม 

- การน าเสนอผลงานทางธุรกิจ 

- ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 

- การเขียนทางธุรกิจเชิงสรา้งสรรค์ 

- การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมลูภายนอกมาจัดท าโบรชัวร์

ของโรงแรม 

-  การแบ่งหน้าท่ีในการท างานกลุม่ หรือการน าเสนอการ

แสดงบทบาทสมมติ (role play)  

- นักศึกษาออกแบบกิจกรรมร่วมกนั และสามารถวิเคราะห์

ถึงสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านดี และข้อบกพร่องด้วยตนเอง ซึ่ง

เป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีปฏสิัมพันธ์กับสังคมและ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จักแสวงหา
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วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชาในหลักสูตรที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบณัฑิตที่

พึงประสงค์ 

กิจกรรมสนับสนุน 

ความรู้จากภายนอกห้องเรยีน 

- กิจกรรมการจัดโครงการ โดยใช้วิธีการหรือข้ันตอนตามที่

ได้วางแผนไว ้

- กิจกรรมการเขียนรายงานเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ที่นักศึกษา

เลือกเอง 

- กิจกรรมน าเสนอผลติภณัฑ์หน้าหอ้งเรียน 

การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อส่วนตัว 



61 

4.3. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

4.3.1 แนวทางการเปิดหลักสูตร  

4.3.2 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตร มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. ด าเนินการส ารวจความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตรตามความต้องการ

ของสังคมและผู้เรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

2. วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรทางด้านบุคลากร ทรัพยากร 

การเรียนการสอน งบประมาณ สถานที่ และห้องเรียน 

3. พัฒนาหลักสูตร 

4. เสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

5. เสนอหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 

6. เปิดรับนักศึกษาตามแผนของหลักสูตรหลังจากได้รับการอนุมัติให้เปิด

หลักสูตร 

4.3.3 แนวทางการปิดหลักสูตร 

4.3.4 ขั้นตอนการเสนอขอปิดหลักสูตร มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. ผลการประเมินหลักสูตรต่ ากวาเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

2. จ านวนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่ ากว่า 20 คนติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา 

3. ในกรณี 1) หรือ 2)  เกิดข้ึนให้เสนอขอปิด หรือของดการรับนักศึกษา

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.3.5 การตรวจสอบผลลัพธ์การจัดการการเรียนรู้ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการประเมินประสิทธิภาพการสอน 2 ลักษณะ คือประเมินโดย

นักศึกษา โดยผ่านระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และประเมินการ

สอนโดยหลักสูตร  
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4.3.6  การวิเคราะห์การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดท าสรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน  เพ่ือ

จัดส่งให้กับคณะฯ ทุกปีการศึกษา 

4.3.7 การประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี ตามแผนการด าเนินงานของ

หลักสูตร 

4.3.8 ทรัพยากรการเรียน  

(1) สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ต ารา สื่อการเรียน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นซีดี 

เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น 

 (2) อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน 

อาคารสถานที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

โดยใช้ทรัพยากรภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(3) แหล่งการเรียนรู้ 

ส านักวิทยบริการได้จัดหาหนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็คทรอนิคส์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

4.3.9  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหลักสูตร 

(http://dusithost.dusit.ac.th/~human) 

4.3.10  การสร้างความสัมพันธ์กับบัณฑิต  

 1)  การสร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่า – บัณฑิต ได้แก่ การเก็บประวัติของศิษย์เก่าและบัณฑิต 

พร้อมทั้งน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหลักสูตร 

 2)  การติดตามการมีงานท าของบัณฑิต ได้แก่ การส ารวจข้อมูลบัณฑิตในช่วงการรับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
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 3)  การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า – บัณฑิต ได้แก่ การติดต่อและประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน 

Blog ศิษย์เก่า  

 4) การจัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิต กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสาร วารสาร จุลสาร 

ศิษย์เก่า ได้แก่ การจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ B.E. สัมพันธ์ เป็นต้น 

4.4 มาตรฐานการด าเนินงานด้านบุคลากร 

สมรรถนะของอาจารย์ประจ า 

สมรรถนะที่ 1: มีความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ 

ค ำนิยำม มีความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการท าวิจัยในห้องเรียนและชุมชน 

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

สมรรถนะท่ี 2: มีทักษะการสื่อสาร 

ค ำนิยำม มีความสามารถและทักษะในการรับและถ่ายทอดข้อมูล ความคิดและประสบการณ์ 

ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งด้านวัจนและอวัจนภาษา   

สมรรถนะที่ 3: การท างานเป็นทีม 

ค ำนิยำม มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้เกียรติผู้น าและ

สมาชิกทีมงาน โดยการรับฟัง แสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจเพื่อน าทีมไปสู่เป้าหมาย  

สมรรถนะที่ 4: มีแรงจูงใจ 

ค ำนิยำม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น แสวงหาวิธีการในการพัฒนางานและ

ตนเองไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

สมรรถนะที่ 5: มีจิตส านึกต่อสังคมและประเทศ 

ค ำนิยำม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงความส าคัญ สนับสนุนและส่งเสริม ประเพณี

และค่านิยมที่ดีขององค์กร ชุมชน และประเทศชาติ 
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สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 

สมรรถนะที่ 1: มีความเป็นผู้สนับสนุนวิชาการมืออาชีพ 

ค ำนิยำม มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่สายงานสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งมีทักษะในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

สมรรถนะที่ 2: การวิเคราะห ์

ค ำนิยำม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ ในการจัดการและการ

ตัดสินใจ 

สมรรถนะที่ 3: การท างานเป็นทีม 

ค ำนยิำม มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับฟัง แสดงความ

คิดเห็น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

สมรรถนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

สมรรถนะที่ 1: มีความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ 

ค ำนิยำม มีความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการท าวิจัย 

สมรรถนะที่ 2: มีทักษะการสื่อสาร 

ค ำนิยำม มีความสามารถและทักษะในการรับและถ่ายทอดข้อมูล ความคิดและประสบการณ์ 

ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งด้านวัจนและอวัจนภาษา   

สมรรถนะที่ 3: มีแรงจูงใจ 

ค ำนยิำม มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มุ่งมั่น แสวงหาวิธีการในการพัฒนางานและตนเองไปสู่

เป้าหมายที่ก าหนด 

สมรรถนะที่ 4: มีจิตส านึกต่อสังคมและประเทศ 

ค ำนิยำม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงความส าคัญ สนับสนุนและส่งเสริม

วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมท่ีดีขององค์กร ชุมชน และประเทศชาติ  
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แผนการพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์มี

ศักยภาพในการพัฒนาความรู้ทั้งด้านภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน และการวิจัย จึงก าหนดแผนให้

เข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมประชุมสัมมนาในสาขาวิชาชีพ อย่ างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้

ยุทธศาสตร์ในการบริหารบุคลากรของหลักสูตรคือ การมีส่วนร่วมและโอกาสความเท่าเทียมกันในการ

พัฒนาตนเอง การส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีก

ทั้งยังวางกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเป็น 2 ลักษณะ คือการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย และการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก รวมทั้งยังส่งเสริมให้มี

การจัดประชุมและสัมมนาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน 

และบริการวิชาการแก่สังคม 
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ระบบ 

การพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดคุณลักษณะและคณุสมบตั ิ
ของอาจารย์ที่พึงประสงค ์

ส ารวจความต้องการพัฒนาและ
วิเคราะหร์ูปแบบการพัฒนา 

พัฒนาตามรูปแบบโครงการ 

พัฒนาโดยรูปแบบอ่ืน 

ด าเนินงานตามโครงการ อาจารย์ปฏบิัติงาน 

- ส่งเข้าอบรมที่อ่ืน 
- ประชุมสรา้งความเข้าใจ 
- โดยสายงานบริหาร 
- โดยเอกสาร/บันทึก 

จัดอบรม 
สัมมนา 
ดูงาน 

ขออนุมัติโครงการ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

ตรวจประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานต่อเนื่องและสรุปสารสนเทศ 

ปรับปรุง/แกไ้ข 
K.M. 

บรรล ุไม่บรรล ุ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
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การสรรหาบุคลากรและระบบการคัดเลือก 

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจด าเนินการสรรหาบุคลากร 2 ลักษณะ คือ 1) 

มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร และ 2) การรับสมัครโดยประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ ดังแผนผังแสดงขั้นตอนและระบบการคัดเลือกข้างล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการรับสมัครบคุลากร 

มหาวิทยาลยัประกาศ 
สอบคัดเลือกบุคลากร 

พิจารณาคุณสมบัติของผูส้มัคร
จากจดหมายสมัครงาน 

และประวัติย่อ 

หลักสตูรพิจารณาผล 
การสอบข้อเขียนและการสมัภาษณ ์

หลักสตูรประกาศรับสมัครบุคลากร
ผ่านเว็บไซต์  

หลักสตูรแจ้งกองบริหารงาน
บุคคล 

หลักสตูรด าเนินการ 
สอบสัมภาษณ ์

 

กองบริหารงานบุคคลก าหนด
และด าเนินการสอบข้อเขียน 

หลักสตูรด าเนินการ 
สอบสัมภาษณ ์ หลักสตูรพิจารณาผลการสัมภาษณ ์

ด าเนินการจ้างบุคลากร 

ประกาศผล 

แจ้งผลแก่กองบริหารงาน
บุคคลเพื่อประกาศผลต่อไป 
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การบริหารการเรียนการสอน  

 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดขั้นตอนในการจัดอาจารย์ผู้สอน ดังนี้  

ขั้นตอนการจัดอาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแผนการเรียนประจ าภาคเรยีนของหลักสูตร 

 

จัดตารางสอน 

เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อทราบ 

แจ้งผู้สอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเมินการสอน 

น าผลมาปรับปรุงการสอน 

- ประเมินโดยหลักสูตร 
- ประเมินโดยนักศึกษา 

ตรวจสอบผู้สอนใหม้ีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน 
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 นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดให้ผู้สอนระบุกิจกรรมการเรียนการสอนใน

แผนการเรียนรายวิชาต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน รวมทั้งมี

การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับแผนการเรียน 

 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา    

 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจด าเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย

จัดท าแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งมีการติดตามผลการ

ให้ค าปรึกษา เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ       

2. ชั่วโมงการให้ค าปรึกษา (Office Hours) 

3. การระดมความคิดเห็น (Focus Group)  

4. งานพบปะสังสรรค์ (Afternoon Tea Talk) 

5. สมุดบันทึกอาจารย์ที่ปรึกษา  
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การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดคุณลักษณะและคณุสมบตั ิ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส ารวจความต้องการพัฒนาและ
วิเคราะหร์ูปแบบการพัฒนา 

พัฒนาตามรูปแบบโครงการ พัฒนาโดยรูปแบบอ่ืน 

ด าเนินงานตามโครงการ 
อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติงาน 

- ส่งเข้าอบรมที่อ่ืน 
- ประชุมสรา้งความเข้าใจ 
- โดยสายงานบริหาร 
- โดยเอกสาร/บันทึก 

จัดอบรม 
สัมมนา 
ดูงาน 

ขออนุมัติโครงการ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

ตรวจประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานต่อเนื่องและสรุป
สารสนเทศ 

ปรับปรุง/แกไ้ข 
K.M. 

บรรล ุ

ไม่บรรล ุ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

คัดเลือก/แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา 
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บทที่ 5 

ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ทุกหลักสูตรมีการจัดระบบและการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เช่น การแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในขบวนการของการประกัน

คุณภาพ จัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร และรายงานต่อคณะ / มหาวิทยาลัย รวมทั้ง

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และน าผลมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรด้วยระบบการท างานตามวงจร

คุณภาพ PDCA: Plan Do Check Action ในประเด็นดังนี ้

5.1 การบริหารและจัดการหลักสูตร 

 5.1.1 การวางแผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน สัดส่วนอาจารย์: 

นักศึกษา 

 5.1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ 

  1) การจัดท าแนวการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดท าสื่อการสอน นวัตกรรม 

การวิจัย การมอบหมายงาน / โครงงาน การประเมินกิจกรรม 

  2) การจัดท าโครงงาน / กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 

 5.1.3 การประเมินผลการบริหารและจัดการหลักสูตร 

 5.1.4 การพัฒนาหลักสูตร 

5.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 5.2.1 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรในการเรียนการสอน 

 5.2.2 ขั้นตอนการสรรหาทรัพยากรในการเรียนการสอน 

 5.2.3 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอน 

 5.2.4 ประเมินผลการใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอน 
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5.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 ปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

5.4 ความต้องการตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต  

 5.4.1 ศึกษาสภาวะการมีงานท าของนักศึกษา 

 5.4.2 ศึกษาแนวโน้มความต้องการตลาดแรงงาน สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตร 

 5.4.3 ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่บัณฑิตท างานด้วยตั้งแต่ 1 – 3 ปี 

 5.4.4 น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 

----------------------------------------------------------- 
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2551 

      4. กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2552 - 2556  


