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คํานํา 
 

  ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการกําหนดทิศทางเพ่ือมุง

ไปสูการเปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งทําใหมีการเปดชองทางและโอกาสในการเคลื่อนยายแรงงานอยาง

เสรีในกลุมประเทศอาเซียน สงผลใหมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารในการทําธุรกรรมตางๆ และเปนเครื่องมือในการถายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรูทางสังคมและ

วัฒนธรรมของตนเองและประเทศอ่ืนได ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิบัติงานทางธุรกิจได จึงเปนเรื่องสําคัญ  

  จากเหตุผลดังกลาว คณาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง ป

พุทธศักราช 2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย 

รองรับความตองการและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบอาชีพทางธุรกิจ 

สามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจ คิดเชิงสรางสรรค และมีภาวะผูนํา โดยอาศัยการบูรณาการองคความรูดานการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีกับการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี และมีจิตบริการ เพ่ือพัฒนาตนเอง

และสังคม ใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน นอกจากน้ี ยังมุงเนนผลิต

บัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ ที่สามารถยอมรับความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม เช้ือชาติ เศรษฐกิจ และสังคม  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง ปพุทธศักราช 2557 เลมน้ี 

ประกอบดวยรายละเอียดของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงครบทั้ง 8 หมวดแลว สวนภาคผนวกมีรายละเอียดตางๆ 

เชน รายงานสรุปผลการวิจัยประเมินการใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2550 ผลสํารวจความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ขอบังคับที่สําคัญ รวมทั้งรายงานสรุปขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี เพ่ือใชเปนขอมูลในการขออนุมัติหลักสูตรตอไป   

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ธันวาคม 2556 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     i 
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สารบัญ 
 

           หนา  

คํานาํ            i 

สารบัญ                ii 

 

หมวด 1    ขอมูลทั่วไป         1 

  1. ช่ือหลักสูตร        1  

 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา       1 

  3. วิชาเอก (ถามี)        1  

 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     1  

 5. รูปแบบของหลักสูตร       1  

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  1 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    2  

 9. ช่ือ–นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง     3 

          และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน      4  

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร  4 

 12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและ    4 

                    ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย       

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืน   5 

  ของมหาวิทยาลัย        

 

หมวด 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร       5 

 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    5 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง       6 

 

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร  8 

 1. ระบบการจัดการศึกษา       8 

 2. การดําเนินการหลักสูตร       8 

      3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน       10 
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 5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการการศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจ    47 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะ    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Business English 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
   ช่ือยอ :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Arts (Business English) 
   ช่ือยอ :  B.A. (Business English) 
3.  วิชาเอก    

ไมม ี
4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

125 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาที่ใช  

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 

5.3.1 นักศึกษาชาวไทย  
5.3.2 นักศึกษาชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได โดยผานการสอบขอสอบมาตรฐานวัด

ความสามารถภาษาไทยของมหาวิทยาลัย (SDU-Thai Test) (ภาคผนวก จ) ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเรจ็การศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 โดยการปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ป พ.ศ. 2550  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    1 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



มคอ. 2 

 6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป 
 6.3  คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการระดับคณะ พิจารณากลั่นกรองเมื่อวันที่ 2  มกราคม  2557 และวันที่ 
17 เมษายน 2557 

6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1(18)/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม   
2557 และครั้งที ่4(21)/2557 เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2557 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5(26)/2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
 6.6 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  
       ไมม ี 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปการศึกษา 2559  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 เลขานุการผูบริหาร (Executive Secretary)    
 8.2 พนักงานตอนรับ (Receptionist) 
 8.3 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (Public Relations) 
 8.4 ตัวแทนขาย (Sales Representative) 
 8.5 เจาหนาที่/ผูจัดการฝายบริการลูกคา (Customer Services Officer/Manager) 
 8.6 เจาหนาที่/ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Officer/Manager) 
 8.7 เจาหนาที่/ผูจัดการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer/Manager) 
 8.8 เจาหนาที่ประสานงานตางประเทศ (Oversea Coordinator) 

8.9 เจาหนาที่ประสานงานเฉพาะกิจ (Liaison Officer)  
8.10 ผูประกอบการธุรกิจสวนตัว (Entrepreneur) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    2 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย    
   ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล  
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบนั 

ปที่สาํเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.นางสาวขจีนุช  เชาวนปรีชา 
3739900135235 

M.A. (TEFL) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
M.B.A. (Marketing)  
City University, Washington, USA 
บธ.บ. (การเลขานุการ) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประกาศนียบัตร Certified Investment 
and Securities Analyst Program (CISA)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตลาดออนไลน 
(Digital  Marketing) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2555 
 
ค.ศ. 1999 

 
พ.ศ. 2533 

 
พ.ศ. 2555 

 
 
 

พ.ศ. 2556  
 

อาจารย 

2.นางสาวลลิตา  พูลทรัพย 
3251000314360 

M.Sc. (International Business)  
Aston University, Birmingham, UK 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ค.ศ. 1999 
 
พ.ศ. 2539 

อาจารย 

3.นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ 
3110100800533 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2544 
 

พ.ศ. 2542 
 
พ.ศ. 2551 

อาจารย 

4.นางสาวสุดารัตน  เจตนปญจภัค 
310002025167 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (การโรงแรม)  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2546 
 
พ.ศ. 2536 
 
พ.ศ. 2550 

อาจารย 

5. นายอนุชิต แสงทอง 
3100500235451 

M.B.A. (Business Administration) 
Waynesburg College, USA 
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) 
มหาวิทยาลัยเกริก         

ค.ศ. 1999 
 
พ.ศ. 2540 
 

อาจารย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    3 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาทีจํ่าเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
    ปจจุบันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ตามขอตกลงที่ประเทศไทยผูกพันกับองคการ
การคาโลก (World Trade Organization) ทําใหมีการเปดการคาเสรี สงผลใหนักลงทุนชาวไทยมีโอกาสในการ
เปดตลาดการสงออกสินคามากขึ้นในอัตราภาษีที่ลดลง รวมทั้งชาวตางชาติเขามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไดอยางกวางขวาง นอกจากประโยชนในเวทีเศรษฐกิจโลกแลว ประเทศไทยยังไดรับโอกาสจาก
การคาการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN Nations) ดังที่การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) มีมติเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูการเปน “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จและมีผลใชบังคับอยางเปนทางการ
ภายในป พ.ศ. 2558 โดยเปดใหมีการไหลเวียนเคลื่อนยายไปมาอยางเสรี (Free Flow) ของปจจัยการคาภายใน
กลุมประเทศอาเซียน อันประกอบไปดวย สินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมือ ขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยพยายามปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
จากภาคเกษตรกรรม สูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจพยาบาล    
    นอกจากน้ี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทย
ตองมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน อาทิเชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจําตองปรับการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ โดยพัฒนา 3 ดาน ไดแก 1) 
การพัฒนาทักษะดานภาษา ดวยอาเซียนเห็นพองกันใหภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการทํางานของอาเซียน 
2) การพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห เพ่ือใหสอดคลองกับการแขงขันทางการคาในบริบทของเศรษฐกิจใหม 
การสราง “ทุนทางปญญา” (Intellectual Capital) ซึ่งเปนที่มาของความมั่งคั่งใหม (New Wealth) ในยุค
เศรษฐกิจแหงนวัตกรรมและสังคมแหงการสรางสรรค (Innovative Economy and Creative Society) และ 
3) การพัฒนาทักษะแรงงานใหมีศักยภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  
 11.2 สถานการณหรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 
    หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่
ผูคนในโลกสามารถติดตอสื่อสารเช่ือมโยงถึงกันไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น มีการปฏิสัมพันธ ทําใหเกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดวยเหตุน้ี การปลูกฝงความรูเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอตอการรับมือความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวได ดังน้ันคนไทยควรมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดเชิงสรางสรรค มี
คุณธรรมจริยธรรม ยอมรับความคิดเห็น และเรียนรูบทบาทการเปนผูนําและผูตาม รวมทั้งสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนในสังคมได เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (Global English) ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูและสรางความเขาใจในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารที่
ตรงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเล็งเห็น
ความสําคัญและมุงเนนพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังกลาว  
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจ เชน การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558  และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    4 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นอกจากน้ี ทางดานสังคมและวัฒนธรรมไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางกวางขวาง ดังน้ัน หลักสูตรจึงไดมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(Business English Competency) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และการคิดเชิงสรางสรรค (Critical 
and Constructive Thinking) มี ภ า ว ะ ผู นํ า  (Leadership) ต ล อ ด จ น ก า ร มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  (Public 
Consciousness) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
 12.2 ความเก่ียวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
    หน่ึงในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตคือ การผลิตบัณฑิต โดยมุงเนนการปรับตัว
ลวงหนาเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสรางความสามารถแขงขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ดัง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน 
(Sustainable Survivalability) 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดนําพันธกิจและคานิยมดังกลาว มาปรับ
ใชในการปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดหลัก ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และความสามารถในการ
อยูรอด (Survivalability) โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจ โดยการบูรณาการองคความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ดานการสื่อสาร และดานเทคโนโลยีกับการทํางาน มีภาวะผูนํา การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติที่ดี มีจิตสาธารณะ ที่สามารถยอมรับความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม เช้ือชาติ 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปรับตัวและอยูรอดกับการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจแหงนวัตกรรม และสังคมแหงการสรางสรรค 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

  ไมม ี
 13.3 การบริหารจัดการ 
    รายวิชาตางๆ ที่ เปดใหกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีรายวิชาที่ เก่ียวของกับคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานวิชาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในเรื่องการรับผิดชอบการสอนรายวิชาตางๆ การจัดการดานเน้ือหาของรายวิชา การวัดและการ
ประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูพรอมเอกสารรายงานที่เก่ียวของ การจัดตารางเรียนและตาราง
สอบ สถานที่จัดการเรียนการสอนตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย  

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเช่ียวชาญในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพทางธุรกิจ 
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน มีบุคลิกภาพดี รูจักมารยาทสังคม มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการแกปญหา และการตัดสินใจ เปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต มี
คุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    5 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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    1.2 ความสําคัญ 
 สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สงผลใหภาษาอังกฤษซึ่งเปน
ภาษาสากลทวีความสําคัญมากย่ิงขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ตองการบุคลากรที่มีความรูสามารถใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ โดยมีความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ ผาน
เครื่องมือที่ทันสมัย ไมละทิ้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเห็น
ความสําคัญจึงไดทําการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือเตรียม
ความพรอมบัณฑิตใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศได 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร     
       เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1.3.1 มีความรูความสามารถและทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในสายงานทาง
ธุรกิจ  

1.3.2 มีความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ  
1.3.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิผล 
1.3.4 มีบุคลิกภาพดี รูจักมารยาทสังคม มีความคิดสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และ  

  ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  
1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และใฝเรียนรูตลอดชีวิต 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 5 ป โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. แผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมบัณฑิตใหมีความโดด
เดน เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

1.1 จัดโครงการ English Clinic 
เพ่ือพัฒนาความรูดานคําศัพทและ
ไวยากรณภาษาอังกฤษ 
1.2 จัดโครงการคายภาษาอังกฤษ
มุงเนนการประยุกตใช
ภาษาอังกฤษในสถานการณทาง
ธุรกิจ 
1.3 จัดโครงการฝกประสบการณ
งานเลขานุการกับหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือฝกการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน การเขาสังคม และ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
1.4 จัดโครงการ B.E. Product 
Fair เพ่ือประยุกตใชกระบวนการ
ทางการตลาดในการขายสินคาและ
บริการจริง 
1.5 จัดโครงการ B.E. Tea Party 
เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคิด
วิเคราะห บริหารจัดการ สามารถ

1.1 รายงานโครงการ English 
Clinic  
 
1.2 รายงานโครงการคาย
ภาษาอังกฤษ 
 
 
1.3 บันทึกการฝกประสบการณ
งานเลขานุการ 
 
 
 
1.4 รายงานโครงการ B.E. 
Product Fair  
 
 
1.5 รายงานโครงการ B.E. Tea 
Party 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
ดําเนินโครงการจัดสัมมนา
ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ  
1.6 จัดอบรมความรูและทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติหรือโทอิค (Test of 
English for International 
Communication - TOEIC) 
ใหกับนักศึกษา  
1.7 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจในสถาน
ประกอบการจริง  

 
 
1.6 รายงานผลการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติหรือโทอิค (Test of 
English for International 
Communication - TOEIC) ของ
นักศึกษา 
1.7 รายงานสถานประกอบการที่
นักศึกษาเขารับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ประจําหลักสูตร  
2.1 สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนองค
ความรู เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
2.2 สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรมีคณุวุฒิระดับสูงขึ้น 
 
2.3 สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
2.4 บูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
2.1.1 จัดประชุมยอย อบรม
สัมมนาอาจารยภายในหลักสตูร  
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรศึกษาดูงาน เขารวมการ
อบรมสัมมนาดานวิชาการและ 
วิชาชีพในองคกรตางๆ ทั้งในและ
นอกประเทศ  
2.2 สนับสนุนอาจารยประจํา
หลักสูตรศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
2.3 สนับสนุนอาจารยประจํา
หลักสูตรทําผลงานทางวิชาการ 
2.4 มรีะบบและกลไก สงเสรมิ
สนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรสรางงานวิจัยทางดาน
ภาษาและดานธุรกิจ 

 
 
2.1.1 รายงานสรุปผลการประชุม 
การจัดอบรมสัมมนา 
2.1.2 รายงานสรุปผลการเขารวม
อบรมสัมมนา 
 
 
 
2.2 รายงานจํานวนอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
2.3 รายงานจํานวนอาจารยที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 
2.4 รายงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

3. แผนปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

3.1 ติดตาม สาํรวจความตองการ
ของผูใชบัณฑิต ทั้งดานความรู
ความสามารถและทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน
ความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ คุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ การมีภาวะผูนํา มี
บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสมัพันธ 
และมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน 

3.1 รายงานการวิจัยประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอบัณฑิตหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจของผูใชบัณฑิต    
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิตวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ไมม ี
 1.3 การเทยีบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมม ี
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  
  วัน – เวลาราชการปกติเฉพาะนักศึกษาเต็มเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ระหวางวันที่ 15 มกราคม - 15 พฤษภาคม   
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  2.2.1 นักศึกษาชาวไทย 

เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
  2.2.2 นักศึกษาชาวตางชาติ 

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2) เปนผูผานการสอบขอสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาไทยของมหาวิทยาลัย (SDU-Thai Test) 

(ภาคผนวก จ) ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  
การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
1) ผานการสอบขอเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ  
2) พิจารณาตามเกณฑการคัดเลือกตามระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  2.3.1 นักศึกษามีระดับความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมเทากัน อาจมีปญหาในการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
  2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูระดับอุดมศึกษา 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดอบรมนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษาหรือระหวางภาคการศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา   

2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมโดยอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาทุกดาน และจัดอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหการปรึกษาและคําแนะนําที่เหมาะสม ทั้งในดานการ
เรียนและการใชชีวิต 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ช้ันปที่ 1 100 100 100 100 100 
ช้ันปที่ 2 - 100 100 100 100 
ช้ันปที่ 3 - - 100 100 100 
ช้ันปที่ 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 100 100 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ  

2557 2558 2559 2560 2561 
คาบํารุงการศึกษา 3,225,000 6,450,000 9,675,000 12,900,000 12,900,000 
คาลงทะเบียน (คาธรรมเนียม
แรกเขา) 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 
รวมรายรับ 4,005,000 7,310,000 10,615,000 13,920,000 13,920,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ  

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบดําเนินการ 
1. คาใชจายบุคลากร 1,559,280 1,648,020 1,818,737 1,964,232 2,121,374 
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 459,000  594,000 459,000 54,000 459,000 
3. ทุนการศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 801,000 1,462,000 2,123,000 2,784,000 2,784,000 

รวม (ก) 2,834,280 3,719,020 4.415,737 4,817,232 5,379,374 
ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 200,000 180,000 162,000 145,800 131,220 

รวม (ข) 200,000 180,000 162,000 145,800 131,220 
รวม (ก)+(ข) 3,034,280 3,899,020 4.577,737 4.963,032 5,510,594 

จํานวนนักศึกษา 100 200 300 400 400 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 30,343 19,495 15,259 12,407 13,776 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 125 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     125 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร     9 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร    6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       89 หนวยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะดาน       60 หนวยกิต 
2.2 วิชาเลือก       24 หนวยกิต 
2.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ       5 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี          6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 

• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หนวยกิต 
o กลุมวิชาภาษา     ใหเรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

1500117 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3 (3-0-6) 

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
1500110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
3 (3-0-6) 

1500113 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
English for Study Skills 

3 (3-0-6) 

1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ 
English for Various Situations 

3 (3-0-6) 

1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3 (3-0-6) 

o กลุมวิชามนุษยศาสตร    ใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
1500116 จริยศาสตร 

Ethics 
3 (3-0-6) 

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
2000105 สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Aesthetic for Quality of Life 
3 (3-0-6) 

2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต  
The Art of Living 

3 (3-0-6) 

2500113 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
Psychology for Self-Development 

3 (3-0-6) 

o กลุมวิชาสังคมศาสตร     ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
       2500107         มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

Man and Environment 
3 (3-0-6) 

2500114 สังคมไทยรวมสมัย 
Contemporary Thai Society 

3 (3-0-6) 

2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย  
Contemporary World Affairs 

3 (3-0-6) 
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o กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณติศาสตร   ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

Information Technology 
3 (2-2-5) 

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
4000109 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Science for Daily Life 
3 (3-0-6) 

4000110 การคิดและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making 

3 (3-0-6) 

 

• หมวดวิชาเฉพาะ        89 หนวยกิต 
o วิชาเฉพาะดาน       60 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1551132 การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทํางาน  

English Conversations in the Workplace 
3 (3-0-6) 

1551133 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Business English Reading Strategies 

3 (3-0-6) 

1551134 การติดตอทางธุรกิจ    
Business Correspondence  

3 (3-0-6) 

1551135 การออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
English Pronunciation for Business Communication 

3 (3-0-6) 

1551136 โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจเบ้ืองตน 
Fundamental Business English Grammar Structure and Use 

3 (3-0-6) 

1551137 โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง  
Advanced Business English Grammar Structure and Use 

3 (3-0-6) 

1552125 การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ  
Business Presentations  

3 (3-0-6) 

1552126 การอานตีความเอกสารทางธุรกิจ  
Reading for Business Document Interpretation  

3 (3-0-6) 

1552127 การอานรายงานทางธุรกิจ  
Business Report Reading 

3 (3-0-6) 

1552128 การเขียนรายงานทางธุรกิจ   
Business Report Writing 

3 (3-0-6) 

1552129 คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ    
Camp for Business English Skill Development 

3 (2-2-5) 

1552633 ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ 
Fundamental Business Operation 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1553122 การเขียนเชิงสรางสรรคในบริบทธุรกิจ  

Creative Writing in Business Contexts 
3 (3-0-6) 

1553123 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
Business Negotiations  

3 (3-0-6) 

1553226 การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ – ไทย)  
Business Translation (English – Thai) 

3 (3-0-6) 

1553227 การแปลทางธุรกิจ (ไทย – อังกฤษ)  
Business Translation (Thai – English) 

3 (3-0-6) 

1553405 วัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
Culture for Business Communication   

3 (3-0-6) 

1553624 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดวยเทคโนโลยี 
Business Communication with Technology 

3 (3-0-6) 

1553905 การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Business English Seminars  

3 (2-2-5) 

1553906 การศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจ     
Individual Studies in Business 

3 (2-2-5) 

 
o วิชาเลือก    ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1551625 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย  

English for Human Resources Management 
3 (3-0-6) 

 
1552634  การสนทนาทางโทรศัพทในภาษาอังกฤษธุรกิจ          

Telephoning in Business English 
3 (3-0-6) 

1552635 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด    
English for Marketing 

3 (3-0-6) 

1552636 ภาษาอังกฤษในเอกสารกฎหมายทางธุรกิจ 
English in Business Legal Documents  

3 (3-0-6) 
 

1552637 ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนผูประกอบการ  
English for Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

1552638 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 
English for Secretarial and Office Work 

3 (3-0-6) 

1552639 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส    
English for Logistics 

3 (3-0-6) 

1552640 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม    
English for Meetings 

3 (3-0-6) 

1552641 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการลูกคา   
English for Customer Services 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1552642 ภาษาอังกฤษสําหรับการโฆษณา        

English for Advertising 
3 (3-0-6) 

1552643 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตร    
English for Economics 

3 (3-0-6) 

1552644 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินธุรกิจ 
English for Business Finance 

3 (3-0-6) 
 

1552645 ภาษาอังกฤษสําหรับการบัญชี   
English for Accounting 

3 (3-0-6) 
 

1552646 ภาษาอังกฤษสําหรับสถิติธุรกิจ 
English for Business Statistics 

3 (3-0-6) 
 

1552647 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ   
English for Public Relations 

3 (3-0-6) 
 

1552648 ภาษาอังกฤษสําหรับการธนาคาร   
English for Banking 

3 (3-0-6) 

1552649 ภาษาอังกฤษสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
English for E-Commerce 

3 (3-0-6) 

1552650 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจนําเขาและสงออก   
English for Import and Export 

3 (3-0-6) 

1552651 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ   
English for International Business  

3 (3-0-6) 

1552652 ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1   
English for Standard Customs Brokers 1 

3 (3-0-6) 

1552653 ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2 
English for Standard Customs Brokers 2  

3 (3-0-6) 

1552654 มารยาททางสังคม 
Social Etiquettes 

3 (3-0-6) 

1552655 จริยธรรมทางธุรกิจ   
Business Ethics 

3 (3-0-6) 

 
o วิชาประสบการณวิชาชีพ       5 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

Business English Internship 
5 (0-30-0) 

 

• หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลว 

และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 9 หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษา 3  3 0 6 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3  3 0 6 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3  3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) จํานวน 9 หนวยกิต 
1551132 การสนทนาภาษาอังกฤษในทีท่ํางาน 3 3 0 6 
1551133 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 3 0 6 
1551136 โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ

ธุรกิจเบ้ืองตน 
3 3 0 6 

รวม 18 18 0 36 
    

 
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 9 หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษา 3  3 0 6 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3  3 0 6 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3  3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) จํานวน 9 หนวยกิต 
1551134 การติดตอทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1551135 การออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1551137 โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ

ขั้นสูง 
3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)  3 3 0 6 
รวม 21 21 0 42 
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษา 3  3 0 6 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณติศาสตร 3  * * * 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) จํานวน 9 หนวยกิต 
1552125 การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1552126 การอานตีความเอกสารทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1552633 ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)  6 6 0 12 
รวม 21 * * * 

    
 

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 หนวยกิต 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3  3 0 6 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณติศาสตร 3  * * * 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) จํานวน 9 หนวยกิต 
1552127 การอานรายงานทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1552128 การเขียนรายงานทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1552129 คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 6 6 0 12 
รวม 21 * * * 

    
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติที่ยังไมสามารถระบุได  
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) จํานวน 12 หนวยกิต 
1553122 การเขียนเชิงสรางสรรคในบรบิทธุรกิจ 3 3 0 6 
1553226 การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ - ไทย) 3 3 0 6 
1553405 วัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1553624 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดวย

เทคโนโลยี 
3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 6 3 0 6 
หมวดวิชาเลือกเสร ี 3 * * * 

รวม 21 * * * 
    

 
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) จํานวน 12 หนวยกิต 
1553123 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3 3 0 6 
1553227 การแปลทางธุรกิจ (ไทย - อังกฤษ) 3 3 0 6 
1553905 การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 2 2 5 
1553906 การศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 3 3 0 6 
รวม 15 13 4 28 

    
 

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติที่ยังไมสามารถระบุได  
 
 
 
 

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาประสบการณวิชาชีพ) จํานวน 5 หนวยกิต 
1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 
5 0 30 0 

หมวดวิชาเลือกเสร ี 3 * * * 
รวม 8 * * * 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หนวยกิต 
 
กลุมวิชาภาษา     
1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
  Thai for Communication   
  ศึกษาหลักการและกระบวนการการใชภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือการสื่อสารเนนการยอความ 
สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะหและสังเคราะห นําเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
  Study the principles and processes of Thai language integrated with 
communication skills focusing on summarization, modification, analysis and synthesis of text. 
Academic report presentations are also included. 
 
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
  English for Communication  
  ฝกการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
และโครงสรางไวยากรณ คําศัพทที่เก่ียวของกับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การออกเสียงที่ถูกตองและความรู
ทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร ฝกทักษะตางๆ ทางภาษาอังกฤษผานกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับโครงสรางและ
ความหมายทางภาษา  

 The course is designed to enable students to communicate in English within 
the conversational context of everyday activities. English listening and speaking skills with 
particular attention to grammar, vocabulary related to communicative purposes and proper 
pronunciation and the cultural aspects of communication are also included. Students are 
encouraged to develop their English skills through both form-focused and meaning-focused 
activities. 

 
1500113  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน      3 (3-0-6) 

 English for Study Skills 
 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดในบริบททางวิชาการ เน้ือหารายวิชาน้ีให

ความสําคัญกับทักษะที่เปนประโยชนตอการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการเรียนคําศัพททางวิชาการ กลวิธี
การอาน การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใชกิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการฝกฝนทักษะดังกลาว  

 This course is specifically designed to help students improve their English 
reading, writing, speaking and listening skills in academic contexts. The course content focuses 
on important study skills used to achieve various tasks at university. This includes building 
academic vocabulary, reading strategies, note-taking and research skills. Students will practice 
using English skills through various integrated skill activities. 
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1500114  ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ      3 (3-0-6) 
  English in Various Situations 

 ศึกษาการใชภาษาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพการประยุกตใชกลยุทธการ
อานเพ่ืออานและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล ฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อานและเขียน จาก
กิจกรรมฝกทักษะเชิงบูรณาการในสถานการณตางๆ 

 This course is designed to develop a clear sense of context-appropriate 
language and learning to use language more appropriately in both social and professional 
situations. The course content includes conversation in both business and social contexts, 
application of reading strategies to business reading, writing business letters and e-mails. 
Students will practice using the four English skills through integrated skill activities in various 
situations. 
 
1500115  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (3-0-6) 
  English for Academic Purposes 

 ฝกทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การนําเสนองาน 
การคิดเชิงวิพากษ การประยุกตใชคําศัพทวิชาการและโครงสรางประโยคในงานวิชาการประเภทตางๆ เพ่ือ
เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษในการศึกษาตอและการสอบวัดความสามารถทางภาษา เชน TOEIC, IELTS 
และ TOEFL   

 The course is designed to improve the students’ English skills at the advanced 
level. The course content include academic English reading and writing as well as 
presentation and critical thinking skills. Students will be encouraged to apply academic 
vocabulary and sentence structures in tasks in various academic situations in order to prepare 
them for further study and for taking English proficiency tests; TOEIC, IELTS and TOEFL. 
 
กลุมวิชามนุษยศาสตร    
1500116  จริยศาสตร        3 (3-0-6) 
  Ethics 
  ศึกษาหลักการพ้ืนฐานจริยศาสตรและกระบวนการเสริมสรางคุณคาทางจริยธรรม ความดี 
ความช่ัว ความถูก ความผิด ความยุติธรรม คุณคา หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามแนวทางของการดําเนินชีวิต
ที่ดีและการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร ศาสนา เพ่ือประยุกตสูการพัฒนาคุณธรรมที่ยั่งยืนและเสริมสราง
คุณคาชีวิตที่ดีงามในสังคม 
  Study the principles of ethics and the process of promoting ethics regarding to 
virtue, bad, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility according to good 
living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to 
apply for sustainable development of morality and good life promotion in society. 
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2000105  สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต      3 (3-0-6) 
  Aesthetic for Quality of Life 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและขอบขายของสุนทรียภาพ การรับรูคุณคาความงามใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น สรางความตระหนักรูในคุณคาความงาม ความประณีตของมนุษยในบริบทของ
สังคมและศิลปกรรมแขนงตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิตและสังคม 

 Study the meaning and importance of aesthetics regarding natural and artificial 
tangibles. The student will be encouraged to be aware of the importance of various kinds of 
art, culture and social context as well as to be able to apply them for enjoying an artistic life 
in our society. 
 
2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต       3 (3-0-6) 
  The Art of Living 
  ศึกษาการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม การปฏิบัติตนตามธรรมเนียมไทยและสากล 
ความเขาใจตนเองและผูอ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและการติดตอสื่อสาร ความเขาใจในชีวิต
และการทํางาน รวมถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและการทํางาน 
  Study the ways of living and how to exist together in society. How to conform 
to Thai and international customs, self-perception and others, personal development, social 
manners and social communication, life and work perception including role, duty and 
responsibility for oneself, family, society and professions.  
 
2500113  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน      3 (3-0-6) 
  Psychology for Self-development 
  ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา ความรูดานสภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของ
บุคคลและกลุมบุคคลที่เก่ียวของ รวมถึงพฤติกรรมมนุษยในดานความหมาย ความสําคัญ ประเภทและเหตุ
ปจจัยแหงพฤติกรรมมนุษย หลักมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมเพ่ือการ
พัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางมีความสุขทั้งสวนตนและสังคม 

 Study the psychological theories and principles, human psychological 
conditions, process and human behaviors regarding to different aspects; meanings, 
importance, types, and causes of human behaviors. Principles of human relations, 
communication, leadership, and team working skills are also included.  
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กลุมวิชาสังคมศาสตร      
2500107 มนุษยกับสิ่งแวดลอม       3 (3-0-6) 
  Man and Environment 

 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษยกับสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปญหาประชากร การต้ังถิ่นฐานและ
การขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมือง การมีสวนรวมใน
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตเมือง
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 Study man and his impact on the environment. The course will explore 
conceptual basic of environmental and natural resources, relationships between  man and 
environment, natural ecosystem, urban ecosystems, population problems, human settlement 
and urban growth, quality of life in urban area, environmental problems in natural and urban 
environment, participation in environmental conservation and promotion, natural and urban 
environmental  management for sustainable development. 
 
2500114  สังคมไทยรวมสมัย        3 (3-0-6) 
  Contemporary Thai Society  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของ
สังคมเมืองและชนบท การพัฒนาศักยภาพดานการคิดวิเคราะห สรางความตระหนักในคุณคาของคนไทย 
สังคมไทย เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามโครงสรางของสังคมไทยและความหลากหลายของวัฒนธรรม
ไทย รวมถึงการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

 The course aims at studying the change of Thai society related to economy, 
society, politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, awareness 
of Thai values, respect of human prestige based on the Thai social structure, cultural 
diversities as well as self - adjustment are also included. 
 
2500115  เหตุการณโลกรวมสมัย       3 (3-0-6) 
  Contemporary World Affairs 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ สรางความรูความเขาใจและความสามารถในการคิดวิเคราะหแกไข 
ปรับตัว เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาดวยสันติวิธี การปรับตัวใหอยูไดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 Study the changing of society in the age of globalization with regard to 
economy, society, politics, cultural, environment and current endangered issues. Students 
will be trained and encouraged to develop analytical thinking ability and to be aware of their 
own values and to pay respect to their human dignity as well as cultural diversities. Self-
adjustment for social life is also introduced in the course.  

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    21 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



มคอ. 2 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
4000109  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      3 (3-0-6) 
  Science for Daily Life 

 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรการประยุกตใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
เก่ียวกับอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค การออกกําลังกาย การพักผอน เครื่องสําอาง พลังงาน 
เทคโนโลยีและการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพที่ดี 
  Study the scientific processes and application for daily life including food, 
costumes, living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, energy, technology and 
how to be good health. 
 
4000110  การคิดและการตัดสินใจ       3 (3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล ความคิดสรางสรรค 
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแกปญหา การใชวิจารณญาณเพ่ือใหรูจักคิดเปน
และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and 
rational thinking.  Students will enhance their creative thinking skills, information and data 
analysis, and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are 
employed to encourage students to apply these principles and processes for their lives. 
 
4000111  เทคโนโลยีสารสนเทศ       3 (2-2-5) 
  Information Technology 

 ศึกษาองคประกอบ บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ฐานขอมูล การจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การฝกปฏิบัติใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาและในแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 Study the components, roles and significance of information technology, 
computer technology and communication technology including networks, the Internet, and 
databases. This includes information management, information systems, information 
technology and knowledge management, information related laws, information application 
for careers, information trends, and information practice, particularly in educational institutes 
and other learning sources for life-long learning. 
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หมวดวิชาเฉพาะ       89 หนวยกิต 
วิชาเฉพาะดาน         60 หนวยกิต 
 
1551132  การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทํางาน         3 (3-0-6) 

English Conversations in the Workplace 
  การสื่อสารดวยวัจนภาษาและอวัจนภาษา ฝกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทํางาน การ
แนะนําตนเองและผูรวมงาน การอธิบายลักษณะงานและหนาที่รับผิดชอบ การสัมภาษณงาน การนัดหมายงาน 
และการพบปะลูกคาและแขกผูมาเยือน      

Verbal and non-verbal communication; practice English conversations at work: 
introducing yourself and other people, describing jobs and responsibilities, having job 
interviews, making appointments, and meeting clients and visitors. 
 
1551133   กลวิธีการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ      3 (3-0-6) 

Business English Reading Strategies 
  กลวิธีการอานเบ้ืองตน การอานแบบกวาดสายตา การอานแบบหาขอมูลเฉพาะ การอานโดย
สังเกตจากคําสําคัญ บริบท คําเหมือน คําตาง รากศัพท อุปสรรค ปจจัย และโครงสรางประโยค ทักษะการอาน
บทความภาษาอังกฤษทางธุรกิจในระดับคํา วลี ประโยคและอนุเฉท    

Basic reading strategies: skimming, scanning, using key words, contextual clues, 
synonyms, antonyms, word roots, prefixes, suffixes, and sentence structures; reading skill in 
English business texts at word, phrase, sentence, and paragraph levels.    
 
1551134  การติดตอทางธุรกิจ             3 (3-0-6) 

Business Correspondence  
  คําศัพท สํานวน และรูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การ
เขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถามขอมูลและจดหมายตอบกลับ จดหมายรองเรียนและจดหมายตอบรับขอ
รองเรียน จดหมายเสนอขายสินคาและบริการ จดหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี จดหมายแสดงความ
เสียใจ จดหมายแสดงความขอบคุณ และจดหมายแสดงความขอโทษ  
  Vocabulary, expressions, and styles of both formal and informal business 
correspondence: inquiry and reply letters, claim and adjustment letters, sales letter and 
invitations, congratulations letter, condolences letter, appreciation letter, and apology letter.  
 
1551135    การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ          3 (3-0-6) 

English Pronunciation for Business Communication 
  หลักเบ้ืองตนทางสัทวิทยา ฝกการถอดความสัทอักษร การออกเสียง การเนนเสียงหนักเบาใน
ระดับ คํา ประโยค เสียงสูงตํ่าในประโยค และนํ้าเสียงเพ่ือการสื่อสารในสถานการณทางธุรกิจ   
  Basic principles of phonology; practice transcribing phonetic symbols, 
producing correct speech sounds, word stress, sentence stress, intonation, and tones for 
communicating in business contexts.  
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1551136  โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องตน    3 (3-0-6) 
Fundamental Business English Grammar Structure and Use 

  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับคํา วลี และรูปแบบประโยคตางๆ ประยุกตใช
ในการพูดและการเขียนในบริบทของการสื่อสารทางธุรกิจ 
  Business English structure with particular attention to words, phrases, and 
sentence forms; apply forms of spoken and written structures in a business communicative 
context. 
 
1551137    โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง    3 (3-0-6) 

Advanced Business English Grammar Structure and Use 
  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีความซับซอนมากขึ้น การฝกเขียนในบริบทที่เฉพาะ 
ความถูกตองของการใชภาษาอังกฤษธุรกิจตามสถานการณตางๆ 
  More complex business English structure; practicing writing in specific contexts 
to syntactic accuracy in various situations.  
 
1552125  การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ           3 (3-0-6) 

Business Presentations  
  ลักษณะและวิธีการนําเสนอ ฝกขั้นตอนการนําเสนอ คําศัพท สํานวน และคําสัญญาณในการ
นําเสนอผลงานทางธุรกิจ ฝกทักษะการนําเสนอในรูปแบบตางๆ การใชอุปกรณประกอบการนําเสนอ  
  Features of presentation and techniques; practice presentation steps, 
vocabulary, expressions, and signposts. Deliver presentations and use visual aids. 
 
1552126  การอานตีความเอกสารทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 

Reading for Business Document Interpretation 
  กลวิธีการอานเพ่ือความเขาใจ คําเช่ือม คําสัญญาณ ใจความสําคัญ ประโยคหลัก ประโยค
สนับสนุน และโครงสรางอนุเฉท ฝกอานบทความภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น ตีความ
วัตถุประสงคของผูเขียน  
  Reading comprehension strategies: transition words, signal words, main ideas, 
topic sentences, supporting sentences, and organizational patterns for paragraphs; practice 
reading English business texts. Distinguish facts from opinions and deduce the authors’ 
perspectives and opinions. 
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1552127   การอานรายงานทางธุรกิจ               3 (3-0-6) 
Business Report Reading  

  คําศัพทธุรกิจทางดานการเงิน การบริหารจัดการและการตลาด ฝกฝนกลยุทธและทักษะใน
การอาน การอานอยางเร็ว การถอดความ การสรุปใจความสําคัญ การอานเพ่ือความเขาใจ จากแผนภูมิ 
แผนภาพ ตาราง บทความทางธุรกิจ ขาว บทความประชาสัมพันธ รายงานผลประกอบการ งบการเงิน บท
วิเคราะห  
  Business terminology related to finance, management and marketing; practice 
strategies and skills in reading: scanning and skimming, paraphrasing, summarizing, and reading 
comprehension from graphs, charts, tables, business-related texts, news articles, press 
releases, annual reports, financial statements, and analytical reports.   
 
1552128   การเขียนรายงานทางธุรกิจ             3 (3-0-6) 

Business Report Writing  
  องคประกอบที่สําคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ ฝกการใชคําศัพทและสํานวนในการเขียน
รายงานทางธุรกิจ คําเช่ือมที่เหมะสม ประโยคหลักและประโยคสนับสนุน 
  Essential elements of business report writing; practice using vocabulary and 
expressions in writing business reports, transition markers, thesis statements and supporting 
details. 
 
1552129     คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ        3 (2-2-5) 

Camp for Business English Skill Development 
  หลักการและรูปแบบของคาย ความเปนผูนํา ฝกทักษะภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจผาน
กระบวนการคาย การดําเนินการวางแผนในการจัดคาย การประเมินผล ติดตามผลงาน สงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานที่จริง   

Principles and forms of camps, leadership; practice language skills in business 
contexts by using English Camp as a learning process, organize, manage, and monitor an 
English camp, conducting orientation, camping, evaluation, and follow-up activities.   
 
1552633  ความรูในการประกอบธรุกิจเบื้องตน     3 (3-0-6) 

Fundamental Business Operation 
ลักษณะของธุรกิจและองคประกอบสําคัญในการประกอบธุรกิจเบ้ืองตน การจัดการ การ

บริหารสํานักงาน การบริหารงานบุคคล การตลาด การบัญชี และการเงิน ศึกษาเอกสารทางธุรกิจประเภทตางๆ 
แนวทางการดําเนินธุรกิจ ปญหาในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ   
  Main business characteristics and components in fundamental business 
operation: management, office administration, human resources management, marketing, 
accounting and finance; study different business documents, business conduct guidelines, 
difficulties of business operation, and business code of conduct.   
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1553122  การเขียนเชิงสรางสรรคในบรบิทธุรกิจ        3 (3-0-6) 
Creative Writing in a Business Context 

  ลักษณะและรูปแบบของงานเขียนในบริบทธุรกิจ ฝกทักษะการเขียนโดยใชสํานวนและ
โครงสรางไวยากรณสําหรับงานเขียนเชิงธุรกิจ โครงสรางประโยค ประโยคใจความสําคัญ ใจความหลัก การใช
คําเช่ือมความ การคนควาและสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลจริง การวางแผนและการลงมือเขียนจริง การเขียน
อางอิงเอกสารตําราและงานตางๆ  
  Features and forms of business written texts; practice writing business 
passages: sentence structures, topic sentences, thesis statements, transition markers, 
researching and retrieving information from authentic resources, planning, and actual writing, 
the use of quoted material and referenced work.   
 
1553123     การเจรจาตอรองทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 

Business Negotiations  
  คําศัพทและสํานวนที่ ใชในการเจรจาตอรองในสถานการณทางธุรกิจที่ เปนสากล ฝก
กระบวนการเจรจาตอรองทางธุรกิจ การเปดประเด็น การชักชวน การแกปญหา การหาขอสรุปในการเจรจา
ตอรอง  
  Vocabulary and expressions used for negotiation in an international business 
context; practice business negotiation processes: making opening statements, pitching, 
problem solving and drawing conclusions. 
 
1553226  การแปลทางธุรกิจ  (อังกฤษ - ไทย)          3 (3-0-6) 

Business Translation (English - Thai) 
หลักการและกลวิธีในการแปลเอกสารทางธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพตางๆ จดหมายธุรกิจ บันทึก

ขอความ รายงานธุรกิจ รายงานการประชุม ขาวธุรกิจ บทความ โฆษณา จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ฝก
การแปลในระดับคํา วลี ประโยค และอนุเฉท วิเคราะหปญหาและแกปญหาที่เกิดจากการแปล 

Principles and strategies for translation from English to Thai for various 
business documents and print media: business letters, memorandums, business reports, 
minutes, business news, business articles, and advertisements; practice translation at word, 
phrase, sentence and paragraph levels. Analyze and solve problems found in the translation 
process. 
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1553227     การแปลทางธุรกิจ (ไทย - อังกฤษ)     3 (3-0-6) 
Business Translation (Thai – English) 
หลักการและกลวิธีในการแปลเอกสารทางธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพตางๆ จดหมายธุรกิจ บันทึก

ขอความ รายงานธุรกิจ รายงานการประชุม ขาวธุรกิจ บทความ โฆษณา จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ฝก
การแปลในระดับคํา วลี ประโยค และอนุเฉท วิเคราะหปญหาและแกปญหาที่เกิดจากการแปล 

Principles and strategies for translation from Thai to English for various 
business documents and print media: business letters, memorandums, business reports, 
minutes, business news, business articles, and advertisements; practice translation at word, 
phrase, sentence and paragraph levels. Analyze and solve problems found in the translation 
process. 
 
1553405     วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

Culture for Business Communication 
  ลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันของประเทศตางๆ ดานภาษา ธรรมเนียมปฏิบัติ ความเช่ือ 
พฤติกรรม แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และมารยาททางธุรกิจ ฝกการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณที่มี
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ศึกษาเทคนิคการทํางานในองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของทางธุรกิจ  

Characteristics and cultural differences of countries in terms of languages, 
customs, beliefs, behaviors, business practices and business etiquettes; practice 
communicating in intercultural situations. Study techniques in working with business 
associates in an international business environment.  
 
1553624  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดวยเทคโนโลยี    3 (3-0-6) 

Business Communication with Technology        
  หลักการ ทฤษฏี คําศัพทและสํานวนที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกการสื่อสาร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ และโปรแกรมนําเสนอผลงาน 
โปรแกรมบนเว็บ เครื่องมือคนหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานสนทนาออนไลน เครือขายสังคมออนไลน 
และเว็บไซต อภิปรายขอดีและขอเสีย และจรรยามารยาทของการสื่อสารออนไลน  
  Principles, theories, vocabulary, and expressions used in Information and 
Communication Technology (ICT); practice communicating through computer applications and 
Web applications: word processor, spreadsheet, presentation programs, search engines, 
emails, online forums, social networks and Web sites. Discuss the advantages, disadvantages 
and etiquettes of online communication. 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    27 
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มคอ. 2 

1553905     การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ       3 (2-2-5) 
Business English Seminars   

  กระบวนการจัดสัมมนา เทคนิคการใชภาษาอังกฤษในการจัดสัมมนาทางธุรกิจ ฝกนําเสนอ
ความคิด ระดมสมอง แกปญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
  Seminar conducting processes and language using techniques; practice stating 
opinions, brainstorming, solving problems, and exchanging ideas and learning together.  
 
1553906   การศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจ      3 (2-2-5)
  Individual Studies in Business 
  งานธุรกิจตามความสนใจของนักศึกษาในดานตางๆ ฝกกระบวนการวิจัยเบ้ืองตน การสืบคน
วรรณกรรม การอานและการเขียนเชิงวิเคราะห การเรียบเรียงขอความใหม การสรุปความ การเขียน
เอกสารอางอิงที่ถูกตอง การวางแผนการศึกษา การเขียนขอเสนอการศึกษา การรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงานการศึกษา และนําเทคโนโลยีใหมๆ มาชวยทําการศึกษาอยางเปนระบบ 
  An independent study in business arenas based on student interest; develop 
study skills through fundamental research procedure: literature searching, critical reading and 
writing, paraphrasing and summarizing, using quoted material and referenced work, making a 
study plan, writing a proposal, collecting and analyzing data, writing a report and using 
technological advancements in undertaking a well-organized study. 
 

วิชาเลือก        24 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
 
1551625   ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย       3 (3-0-6) 

English for Human Resources Management 
คําศัพทเฉพาะในการจัดการทรัพยากรมนุษย ฝกทักษะการอานบทความเก่ียวกับนโยบาย

บริษัทดานการพัฒนาบุคลากร และการเขียนลักษณะงานและคุณสมบัติของตําแหนงงานที่ตองการ นําเสนอ
แผนการฝกอบรมพนักงาน สํารวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  Terminology of human resource management; practice reading company 
policy on professional development and writing job descriptions and qualification criteria for 
vacancies. Present training programs, surveying and evaluating work performance.  
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    28 
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มคอ. 2 

1552634   การสนทนาทางโทรศัพทในภาษาอังกฤษธุรกิจ         3 (3-0-6) 
Telephoning in Business English 

  หลักการ คําศัพทและสํานวน ฝกวิธีการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจดวยการสนทนาทาง
โทรศัพทในสถานการณตางๆ การตอสายโทรศัพท การรับขอความ การฝากขอความ การยืนยันขอมูล การฟง
จากเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ การฝากขอความเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ และการจบบทสนทนา
ทางโทรศัพท  
  Principles, vocabulary and expressions; practice business English 
communication in different telephoning situations: making and receiving a call, connecting 
someone, taking and leaving messages, confirming information, listening to and leaving a 
message on an answering machine, and finishing a conversation.  
 
1552635    ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด            3 (3-0-6) 

English for Marketing 
  คําศัพทเฉพาะเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางดานการตลาด ฝกอานเอกสารเก่ียวกับสวนประสม
ทางการตลาด สิ่งแวดลอมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค ฝกบรรยายประเภทของผลิตภัณฑ การต้ังช่ือ
ย่ีหอ การแบงสวนตลาด  ตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ ฝกเขียนรายงานสรุปและแผนการ
ตลาดพ้ืนฐาน ฝกนําเสนอกลยุทธการต้ังราคาและชองทางการตลาดแบบตางๆ บรรยายความสัมพันธของ
สวนประกอบในสวนประสมการสงเสริมการตลาด  
  Terminology in basic marketing concept; practice reading articles about 
marketing mix, marketing environment, and consumer behavior. Practice describing product 
classifications and branding, market segmentation, targeting, and product positioning. Practice 
writing summary reports and a basic marketing plan. Practice presenting pricing strategies and 
different marketing channels. Describe the relation of the four elements of the promotion 
mix. 
 
1552636   ภาษาอังกฤษในเอกสารกฎหมายทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

English in Business Legal Documents 
  คําศัพทและสํานวนการใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเอกสารกฎหมายธุรกิจ กฎหมายและ
พระราชบัญญัติศุลกากร ฝกอาน สรุปและวิเคราะหขอมูล ฝกเขียนเรียบเรียงและนําเสนอขอมูล  
  Terminology and expressions related to business legal documents, customs 
law; practice reading, summarizing and analyzing legal business documents. Practice writing 
legal business papers and making presentations. 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    29 
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มคอ. 2 

1552637     ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนผูประกอบการ     3 (3-0-6) 
English for Entrepreneurship 

  คําศัพทเฉพาะและการใชภาษาอังกฤษในการเปนผูประกอบการ ฝกฟงขาวเก่ียวกับการลงทุน
ในธุรกิจใหมและนําเสนอการวิเคราะหตลาด ฝกอานกรณีศึกษา วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
และเขียนรายงานสรุป   

Terminology and English usage in entrepreneurship; practice listening to the 
news about venture capital and presenting marketing analysis. Practice reading case studies, 
doing a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) and writing 
synopses.    
 
1552638  ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน    3 (3-0-6) 

English for Secretarial and Office Work 
  การใชภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงานเบ้ืองตน คําศัพทเก่ียวกับงานเลขานุการ การใช
อุปกรณสํานักงาน การรับโทรศัพท การนัดหมาย การจัดแฟมเอกสาร การจัดการประชุม การเขียนจดหมาย
โตตอบทางธุรกิจเบ้ืองตน และงานเอกสารที่เก่ียวของ ฝกการใชโปรแกรมชุดสํานักงาน และฝกทักษะงาน
เลขานุการในสํานักงาน   
  English usage in an introduction to office work: secretarial terminology, using 
office equipment, handling telephones, making appointments, filing, arranging meetings, 
writing basic business correspondence and related paper work; practice using Microsoft Office 
Suite and secretarial skills in an office.   
 
1552639    ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส      3 (3-0-6) 

English for Logistics 
  คําศัพทเฉพาะ คํายอที่ใชในธุรกิจการขนสงระหวางประเทศ ฝกอาน วิเคราะหเอกสาร และ
เขียนรายงานสรุป ฝกสื่อสารภาษาอังกฤษดานบริการโลจิสติกส การจัดการสินคาคงคลัง การจัดหาสินคา
วัตถุดิบ การบริการดานการขนสงและเครื่องมือยกขนสินคา อุปกรณและกระบวนการการขนสงสินคาตางๆ 
  Terminology and abbreviations used in logistic systems; practice reading 
analyzing documents and writing synopses. Practice English communication in logistic 
services: inventory management, supply of raw materials, transportation services and cargo 
lift, tools and the process of distribution.   
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    30 
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มคอ. 2 

1552640   ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม        3 (3-0-6) 
English for Meetings 

  คําศัพทและสํานวนสําหรับการประชุม ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษใน
กระบวนการประชุม การเปดการประชุม การขอความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความเห็นดวย 
การแสดงความไมเห็นดวย การขัดจังหวะการประชุม การสรุปการประชุม และการปดประชุม ฝกอานและเขียน
วาระการประชุมและรายงานการประชุม ฝกนัดหมายการประชุม   

Vocabulary and expressions in the meetings; practice listening and speaking 
English for meeting process: opening a meeting, asking for and giving opinions, agreeing, 
disagreeing, interrupting, summarizing and closing a meeting. Practice reading and writing a 
meeting agenda and minutes. Practice making an appointment for a meeting.  
 
1552641   ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการลูกคา     3 (3-0-6) 

English for Customer Services 
  คําศัพทและสํานวน หลักการและเทคนิคการบริการลูกคา ศึกษาวัฒนธรรมขามชาติในการ
บริการลูกคา ฝกทักษะการฟงและการพูดที่ใชติดตอสื่อสารกับลูกคา ฝกวิธีการประนีประนอมและการจัดการ
ลูกคา ฝกทักษะการอานเอกสารเกี่ยวกับขอรองเรียนและปญหาของลูกคา และเขียนรายงานสรุป   
  Vocabulary and expressions, principles and techniques of customer services; 
study cross-cultural issues in customer services. Practice listening and speaking with 
customers. Practice compromising and dealing with customers. Practice reading passages 
about customers’ complaints and problems including writing synopses.    
 
1552642        ภาษาอังกฤษสําหรับการโฆษณา                                                   3 (3-0-6) 
                   English for Advertising 
                   คําศัพทและศัพทเฉพาะในการโฆษณา ฝกทักษะการฟงสํานวนตางๆ ที่ใชในการโฆษณา 
อภิปรายลักษณะและสํานวนภาษาที่ใชในคําขวัญ ฝกอานทําความเขาใจ และเขียนขอความโฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพโฆษณา 
                    Vocabulary and terminology of advertising; practice listening to different 
advertisement expressions and discussing characteristics and literary styles of slogans.  
Practice reading comprehension and writing a copy for printed ads. 
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มคอ. 2 

1552643    ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตร     3 (3-0-6) 
English for Economics 

  คําศัพทเฉพาะทางเศรษฐศาสตร ฝกอานและเขียนสรุปเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร การ
กําหนดราคา การจัดการทรัพยากร พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต ตนทุนการผลิต การนําเขาและสงออกสินคา
และบริการ การเงินระหวางประเทศ การลงทุน อัตราดอกเบ้ีย การภาษีอากร ฝกบรรยายความแตกตางของ  
อุปสงคและอุปทานของสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ วิเคราะหความแตกตางระหวาง 
เงินเฟอ เงินฝด นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง   
  Terminology of economics; practice reading economics documents and writing 
synopses: pricing, resource management, consumer behavior, production, cost of production, 
import-export of goods and services, international finance, investment, interest rate and 
taxation. Practice describing the differences between demand and supply in a perfect and 
imperfect competitive market. Analyze the difference between inflation, deflation, monetary 
policy and fiscal policy. 
 
1552644  ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินธุรกิจ          3 (3-0-6) 

English for Business Finance 
  คําศัพท เฉพาะและสํานวนที่ เกี่ยวของกับการเงินธุรกิจ ฝกอานเอกสารทางการเงิน           
การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและพยากรณทางการเงิน ฝกเขียนรายงานสรุป ฝกนําเสนอเก่ียวกับการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน และการบริหารสินคาคงเหลือ  
  Terminology and expressions related to business finance; practice reading 
financial documents: financial analysis, planning and forecasting in finance. Practice writing 
synopses. Practice presenting cash flow management and inventory management.  
 
1552645   ภาษาอังกฤษสําหรับการบัญช ี      3 (3-0-6) 

English for Accounting 
  คําศัพทเฉพาะทางการบัญชี ฝกอานเอกสารเก่ียวกับหลักการทําบัญชี ระบบการบัญชี วิธีการ
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฝกเขียนบรรยายความแตกตางของบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชี
ประเภทอ่ืนๆ ฝกนําเสนอบทสรุปรายงานการเงิน งบการดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  
  Terminology in accounting; practice reading documents about principles of 
accounting, accounting systems, and methods of standard report accounting. Practice 
describing the differences between journals, ledgers, and others. Practice presenting a report 
summary of financial statement: balance sheet, profit and loss account, and cash flow 
statement. 
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1552646 ภาษาอังกฤษสําหรับสถิติธุรกิจ        3 (3-0-6) 
English for Business Statistics 

  คําศัพทเฉพาะและสํานวนที่ใชในสถิติธุรกิจ ฝกนําเสนอผลการคํานวณ ฝกเขียนและบรรยาย
สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน 
  Terminology and expressions used in business statistics; practice presenting the 
results of the calculation. Practice writing and describing the results of descriptive and 
inferential statistics.  
 
1552647   ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ      3 (3-0-6) 

English for Public Relations 
  คําศัพทเฉพาะในการประชาสัมพันธ ฝกฟงและพูดในการนําเสนอขอมูล การแถลงขาว การให
สัมภาษณ ฝกอานขาวและบทความดานการประชาสัมพันธ ฝกเขียนขาวประชาสัมพันธ เอกสารประชาสัมพันธ
ประเภทตางๆ  
  Terminology for public relations; practice listening and speaking skills: 
presentation, press conferences, and interviews.  Practice reading the news and articles for 
public relations.  Practice writing different types of press releases and public relations 
documents. 
 
1552648  ภาษาอังกฤษสําหรับการธนาคาร      3 (3-0-6)   

English for Banking 
  คําศัพทเฉพาะในการธนาคาร ฝกฟง พูด อาน และเขียนเอกสารทางการธนาคาร อธิบาย
ประเภทของธนาคารและบัญชีเงินฝากธนาคาร สินเช่ือ การจํานอง และผลิตภัณฑกรมธรรม ฝกบรรยายความ
เคลื่อนไหวของหุน ฝกฟงรายงานขาวหลักทรัพย ฝกอานขาวเก่ียวกับตลาดพันธบัตร ฝกวิเคราะหเอกสารดาน
การธนาคารจากสื่อสิ่งพิมพและอินเทอรเน็ต  
  Terminology for banking; practice listening, speaking, reading, and writing 
banking documents. Practice explaining types of bank and bank accounts, loans, mortgages, 
insurance products. Practice describing the movement of stocks and shares and listening to 
the stocks news report. Practice reading the news about bond markets and analyzing 
authentic banking news and documents from print media and the Internet.    
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1552649  ภาษาอังกฤษสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3 (3-0-6) 
English for E-Commerce 

  คําศัพทและสํานวนพ้ืนฐานในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ฝกอานกรณีศึกษาของบริษัทตางๆ 
โครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการชําระเงิน รูปแบบการโฆษณา การวิจัยและ
สํารวจ ชองทางการสื่อสารออนไลนผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บ กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส และระบบ
สังคมออนไลน ฝกเขียนรายงานสรุป ฝกวิเคราะหและนําเสนอกรณีศึกษาและความทาทายทางธุรกิจในการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  Basic terminology and expressions used in e-commerce; practice reading case 
studies of established e-commerce companies: Internet infrastructures, security and payment 
systems, advertising formats, researches and surveys, online communication channels through 
e-mails, Web pages, forums, and social networks. Practice writing synopses. Practice analyzing 
and presenting case studies and business challenges to e-commerce. 
 
1552650   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจนําเขาและสงออก     3 (3-0-6) 

English for Import and Export 
  คําศัพทเฉพาะและตัวยอ ฝกอานเอกสารทางดานธุรกิจนําเขาและสงออก จดหมายเครดิต  
การขนสงทางเรือ และคําศัพทดานการคา (INCOTERMS) ฝกเขียนรายการในใบขนสินคาประเภทตางๆ       
ฝกวิเคราะหและนําเสนอกระบวนการและกฎของธุรกิจนําเขาและสงออก และกระบวนการระวางสินคา 
  Technical terms and abbreviations; practice reading import and export 
business documents: letter of credit, shipping, INCOTERMS and terms of trade.  Practice 
writing import and export declaration forms. Practice analyzing and presenting import and 
export procedures and regulations, and freight forwarding procedures.  
 
1552651    ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

English for International Business  
  คําศัพทเฉพาะดานธุรกิจระหวางประเทศ ฝกอานเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมระหวางประเทศที่
ใชในสถานการณทางธุรกิจและเขียนรายงานสรุป ฝกนําเสนอใหถูกตองเหมาะสมตามสถานการณและกาลเทศะ 
ฝกวิเคราะหกรณีศึกษาและแกปญหา  
  Terminology in International Business: practice reading documents related to 
cross-cultural concerns in business situations and writing synopses. Practice presenting in 
appropriate occasions. Practice analyzing case studies and solving problems. 
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1552652   ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1     3 (3-0-6) 
English for Standard Customs Brokers 1  
คําศัพทเฉพาะและสํานวนในการจัดการผานพิธีการศุลกากร บทบาท ความรับผิดชอบ และ

จรรยาบรรณของตัวแทนออกของ ฝกอานเอกสารเก่ียวกับพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากร ราคาศุลกากร
สินคา การชําระภาษีสําหรับการนําเขาและสงออกสินคา ฝกอานกรณีศึกษาเก่ียวกับพิธีการสงออกเฉพาะเรื่อง 
พิธีการสวนบุคคลและเอกสิทธิ พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน และพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย 
  Terminology and expressions in customs clearance procedures, the roles, 
responsibilities, and ethics of customs brokers; practice reading documents about custom 
tariffs, customs laws, customs valuation, tax payment for import and export goods. Practice 
reading case studies of specific exporting, personal and privileges, customs by air and customs 
by mail. 
 
1552653  ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2     3 (3-0-6) 

English for Standard Customs Brokers 2  
รายวิชาที่ตองศึกษากอน: ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1 

คําศัพทเฉพาะและสํานวนในพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส การสําแดงใบขนสินคาขา
เขา-ขาออก ฝกการกรอกรายการในใบขนสินคาขาเขา-ขาออก ฝกอานกรณีศึกษาเก่ียวกับการตรวจปลอยสินคา
ขาเขา-ขาออก สิทธิประโยชนทางศุลกากร และแหลงกําเนิดของสินคา 
Prerequisite: English for Standard Customs Brokers 1 
  Terminology and expressions in the e-customs, import-export declaration; 
practice filling import-export delivery order forms. Practice reading case studies of 
examination of consignments, the privileges of customs. and the origins of merchandises. 
 
1552654 มารยาททางสังคม       3 (3-0-6) 
  Social Etiquettes 

ธรรมเนียมปฏิบัติและแนวทางประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมตอผูคนในวงสังคมและวงการ
ธุรกิจ ฝกมารยาทที่เหมาะสมสําหรับโอกาสตางๆ มารยาทบนโตะอาหาร การบริการและการด่ืมกาแฟและชา 
มารยาทการสนทนาทางธุรกิจกับเพ่ือนรวมงานและลูกคา การแตงหนา และการเลือกเสื้อผาและเครื่องประดับ 

Appropriate customs and behaviors between people in social and business 
life; practice proper manners for different occasions: table manners, serving and drinking 
coffee and tea, having business conversations etiquettes with colleagues and customers, 
wearing a makeup and choosing clothing and accessories.   
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1552655 จริยธรรมทางธุรกิจ                   3 (3-0-6) 
Business Ethics 

  แนวคิดและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เนนการสรางจริยธรรมองคกรธุรกิจ จริยธรรมของ
ผูบริหารและพนักงาน ฝกอานและวิเคราะหจากกรณีตัวอยาง เพ่ือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
  Concepts and principles of business ethics focusing on how to build 
organizational ethics, executive ethics and employee ethics; practice reading and analyzing  
case studies in business ethics to apply for work. 
 

วิชาประสบการณวิชาชพี      5 หนวยกิต 
 
1554806  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ     5 (0-30-0) 

Business English Internship 
  ฝกทักษะการปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยการนําความรูและทักษะภาษาอังกฤษ ความรู
พ้ืนฐานทางธุรกิจ และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางานในสายงานธุรกิจ  
  Practice job skills in real situations by applying English knowledge and skills as 
well as fundamental business knowledge together with the use of technology in order to 
work in business fields.  
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3.2   ชื่อ-สกุลเลขประจาํตัวบัตรประชาชนตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรน้ี 

1. นางสาวขจีนุช  
เชาวนปรีชา 
3739900135235 

อาจารย M.A. (TEFL) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2555 
M.B.A. (Marketing)  
City University, 
Washington, USA 
ค.ศ. 1999 
บธ.บ. (การเลขานุการ) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
พ.ศ. 2533 
ประกาศนียบัตร Certified 
Investment and 
Securities Analyst 
Program (CISA) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2555 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
การตลาดออนไลน (Digital  
Marketing) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2556 

1. การวิจัย 
1.1 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาผาน
กระบวนการคายภาษาอังกฤษ (พ.ศ. 
2557) 
1.2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช
วิธีการสอนการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ 
(พ.ศ. 2553) 
1.3 การศึกษาความตองการจําเปนและ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2552) 
1.4 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs (พ.ศ. 2551) 
1.5 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. 
2551) 
1.6 กลยุทธการฟนฟูสภาพเสื่อมโทรมปา
ชายเลนใหมีคุณภาพเชนเดิมโดยชุมชน   
บานเปร็ดในจังหวัดตราด (พ.ศ. 2547) 

9 9 

2. นางสาวลลิตา  
พูลทรัพย 
3251000314360 

อาจารย M.Sc. (International 
Business)  
Aston University, 
Birmingham, UK 
ค.ศ. 1999 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร
สหกรณ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2539 
 

1. การวิจัย 
1.1 การวิจัยความทรงจํารวมของผูเฒาใน
อาเซียน เร่ืองการอพยพเคลื่อนยาย (พ.ศ. 
2556) 
1.2 การวิจัยความกาวหนาและการจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนของประเทศใน
กลุมอาเซียน (พ.ศ. 2553) 
1.3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา : กรณีศึกษา
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (พ.ศ. 2552) 
1.4 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝง
คุณธรรมของสถาบันครอบครัว 
สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชมุชน โดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (พ.ศ. 2551) 

- 9 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรน้ี 

3. นางสาวกนกวรรณ 
กุลสุทธ์ิ 
3110100800533 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 
พ.ศ. 2544 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2542 
ประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 
(ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2551 

1. การวิจัย 
1.1 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาผาน
กระบวนการคายภาษาอังกฤษ (พ.ศ. 
2557) 
1.2 การพฒันานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช
วิธีการสอนการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ 
(พ.ศ. 2553) 
1.3 การศึกษาความตองการจําเปนและ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2552)  
1.4 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs (พ.ศ. 2551) 
1.5 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. 
2551) 
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4. นางสาวสุดารัตน 
เจตนปญจภัค 
3100902025167 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)  
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
พ.ศ. 2546 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
พ.ศ. 2536 
ประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 
(การโรงแรม)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2550 

1. การวิจัย 
1.1 การพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช
วิธีการสอนการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ 
(พ.ศ. 2553) 
1.2 การศึกษาความตองการจําเปนและ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2552) 
1.3 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs (พ.ศ. 2551) 
1.4 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. 
2551) 
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5. นายอนุชิต แสงทอง
3100500235451 
 

อาจารย M.B.A. (Business 
Administration) 
Waynesburg College, 
USA 
ค.ศ. 1999 
บธ.ม. (การบริหารงาน
บุคคล) 

1. การวิจัย 
-  
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มคอ. 2 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรน้ี 

มหาวิทยาลัยเกริก  
พ.ศ. 2540 

   
 3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู

แลว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

1. นางสาววิลาสินี  
พลอยเลื่อมแสง 
3101600977859 

อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 
MATESL (Master of Arts 
in Teaching English as a 
Second Language) 
Saint Michael’s College, 
Vermont, USA   
ค.ศ. 1997 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. 2532 
 
ประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 
(ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2550 
ประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 
(ครู)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2543 

1. การวิจัย 
1.1 การพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช
วิธีการสอนการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ 
(พ.ศ. 2553) 
1.2 การศึกษาความตองการจําเปนและปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2552) 
1.3 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs (พ.ศ. 2551) 
1.4 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(พ.ศ. 
2551) 
1.5 กลยุทธการฟนฟูสภาพเสื่อมโทรมปา 
ชายเลนใหมีคุณภาพเชนเดิมโดยชุมชน   
บานเปร็ดในจังหวัดตราด (พ.ศ. 2547) 
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มคอ. 2 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู

แลว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

2. นายสรพล 
จิระสวัสดิ์ 
3101800208085 

อาจารย Ph.D. (English as an 
International Language) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2552 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2542 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 
ประกาศนียบัตร Certified 
Investment and 
Securities Analyst 
Program (CISA)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6 ตุลาคม -17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

1. การวิจัย 
1.1 การพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช
วิธีการสอนการเรียนรูภาษาแบบรวมมือ 
(พ.ศ. 2553)  
1.2 The Effects of a Collaborative 
Task-Based Approach With, and 
Without, Network-Based Language 
Teaching on Undergraduate Students’ 
English Language Achievement and 
Student Engagement (ค.ศ. 2010) 
1.3 การศึกษาความตองการจําเปนและปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2552) 
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3. นางสาวธนัญภัสร 
ศรีเนธิยวศิน 
3102000182082 

อาจารย บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. 2550 
ศศ.บ. (การจัดการ) 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 
พ.ศ. 2540 

1. การวิจัย 
- 
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4. นายราเชนทร  
บุญลอยสง 
3102002082239 

อาจารย D.B.A. 
(Business Administration) 
The University of 
Newcastle, Australia 
ค.ศ. 2009 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
พ.ศ. 2545 
 

1. การวิจัย 
1.1 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางความ
คิดเห็นและการยอมรับของนักศึกษาในการ
ใชแบบประเมินสมาชิกรวมกลุม เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมและเสริมสรางทักษะการทํางาน
เปนทีม (พ.ศ. 2553) 

- 3 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    40 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



มคอ. 2 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู

แลว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

5. นายนคเรศ  
ณ พัทลุง  
3102001979782 

อาจารย ปร.ด. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. 2555 
M.B.A. (Business 
Administration)  
Strayer University 
Washington DC., USA 
ค.ศ. 2002 
บธ.บ. (การตลาด)  
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  
พ.ศ. 2541 

1. การวิจัย 
1.1 ความพรอมในการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2552) 
1.2 ตัวแบบการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2555) 
1.3 คุณลักษณะภาวะผูนําบารมีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2555) 
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6. นางสาว
กนกวรรณ 
รุงอดุลพิศาล
3659900747070 
 

อาจารย M.B.A. (International 
Business) 
Coventry University, UK 
ค.ศ. 1999 
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2536 
 

1. การวิจัย 
1.1 การพัฒนาระบบที่ปรึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ พ.ศ.2551 
1.2 ผลกระทบของการเขาเรียนตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเชงิกลยุทธ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  
1.3 ปจจัยที่สงผลตอการมาเรียนไมตรงเวลา
ของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี ชัน้ปที่ 3 รายวิชาการ
จัดการเชิงกลยุทธ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2555 
1.4 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาจนี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2553 
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7. นางสาวกมลกนก  
เกียรติศักดิ์ชัย 
3100600899920 

อาจารย M.B.A. (International 
Management) 
Yonsei University,  
South Korea  
ค.ศ. 2011 
M.B.A. (Organisational 
and Leadership) 
University of Findlay, 
USA  
ค.ศ. 2005 
สศ.บ. (สังคมสงเคราะห
ศาสตร)  
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มคอ. 2 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู

แลว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2546 

8. นางสาวรติวัลย  
วัฒนสิน 
3100602957773 
 

อาจารย D.B.A. (Business 
Administration)  
Curtin University of 
Technology, Australia  
ค.ศ.2010 
M.B.A. (Marketing) 
Oklahoma City  
University, USA             
ค.ศ.1990 
สต.บ. (สถิติประยุกต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2529 

1. การวิจัย 
1.1 การสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม : มุมมองของผูบริโภค
และผูบริหาร (พ.ศ.2554) 
1.2 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชกระดาษ
สํานักงาน (พ.ศ.2546) 
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9. นายนกุล     
ฤกษจริจุมพล 
3730100315508 

อาจารย MS.MC. (Marketing 
Communication) 
Roosevelt University, IL,  
USA 
ค.ศ. 1996 
บธ.บ. (การตลาด) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2533 
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10. นางสาวศิริ 
ชะระอ่ํา 
3100202864522 

อาจารย MILE (Master of 
International Laws and 
Economics) 
University of Bern, 
Switzerland  
ค.ศ. 2003 
ศ.บ. (การเงิน) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2544 
ประกาศนียบัตร SIT 
ประกาศนียบัตรภาษาจนี 
มหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปกกิ่ง 

1. การวิจัย 
1.1 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความ
พึงพอใจที่นักศึกษาตางชาติมีตอการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(พ.ศ. 2553) 
1.2 การวิเคราะหตนทุนและอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนทางการศึกษาของ
บัณฑิตจีน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (พ.ศ. 2555) 
2. ตํารา 
2.1 เศรษฐศาสตรมหภาค (พ.ศ. 2549) 
2.2 เศรษฐศาสตรทั่วไป (พ.ศ. 2552) 
2.3 เศรษฐศาสตรธุรกิจ (พ.ศ. 2555) 
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มคอ. 2 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู

แลว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

ประเทศจีน  
พ.ศ. 2551 
ประกาศนียบัตรการ
แปลภาษาอังกฤษขั้นสูง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2549 
TESOL (Teaching 
English as a Second 
Language)  
สถาบัน AUA   
พ.ศ. 2548 

11. นางสาว 
วรรณจันทร  
สิงหจาวลา 
3100902155389 

อาจารย Ph.D. (Finance) 
Curtin University of 
Technology, Perth, 
Western Australia 
ค.ศ. 2009 
M.B.A. (Finance) 
University of Wisconsin 
at Whitewater, USA 
ค.ศ. 1998 
B.B.A. (Finance) 
University of Wisconsin 
at Madison, USA 
ค.ศ. 1995 

1. การวิจัย 
1.1 แนวทางพัฒนามาตรฐานแพทีพ่ักแรมใน
ประเทศไทย (พ.ศ. 2556) 
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12. นางรัตนา      
วงศรัศมีเดือน 
370040005024 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต  
พ.ศ. 2553 
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2534 
บช.บ. (เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
พ.ศ. 2529 

1. การวิจัย 
1.1. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานและ
การดําเนินการศึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
(พ.ศ. 2552) 
1.2 แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจากการใช
บริการบัตรเครดิตอยางย่ังยืน (พ.ศ. 2554) 
1.3 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2556) 
2. หนังสือ 
2.1 การบัญชีเพื่อการจัดการ  
2.2 เจาสัวนอยเขาใจหลักบัญชีรูวิธีทําธุรกิจ 
 

- 3 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    43 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



มคอ. 2 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตง
ตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู

แลว 
(กรณี

หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

13. นางสาว 
งามประวัณ  
เอสมนึก 
3102001586535 

 

อาจารย  
 

LL.M. (Intellectual 
Property Law) 
University of 
Technology Sydney, 
Australia  
ค.ศ. 2007 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
พ.ศ. 2544 
ประกาศนียบัตรกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
การพัฒนาและเพิม่มูลคา
ทางธุรกิจ, ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2554 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
JPO/IPR Training Course 
For IP Trainers, 
Japan Patent office   
พ.ศ. 2553 
ประกาศนียบัตรกฎหมาย
ธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
พ.ศ. 2551 

1. ผลงานทางวิชาการ 
1.1 บทความเร่ืองหลักความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาที่มีตอภูมิปญญาทองถิ่น, 
บทบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2554 
1.2 บทความวิจัย เร่ือง มาตรการทาง
กฎหมายในการจัดการทองเที่ยวศึกษา กรณี
ที่พักแบบโฮมสเตย (Legal Measures to 
Manage Tourism : A Case Study of 
Home stay) ค.ศ. 2010 
 
 

- 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    44 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



มคอ. 2 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 
ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

1. นางสาวกาญจนา 
ชาตตระกูล 
5102000040292 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

D.Ed. (TESOL Policy) 
University of 
Melbourne, Australia 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน 
พ.ศ. 2527 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยฝกหัดครูพระนคร 
พ.ศ. 2516 

1.การวิจัย 
1.1 การพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โดยใชวิธีการสอนการเรียนรูภาษา
แบบรวมมือ (พ.ศ. 2553) 
1.2 การศึกษาความตองการจําเปน
และปจจัยที่มีผลกระทบตอการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน(พ.ศ. 2552) 
1.3 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษ
ของผูประกอบการธุรกิจ SMEs          
(พ.ศ.2551) 
1.4 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษ
ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม(พ.ศ. 2551) 
2. ตํารา 
2.1 กลวิธีการอานอนุเฉท 
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2. นางเบญจมาศ  
บัวกันต 
3100500284702  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน 
พ.ศ. 2525 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยฝกหัดครูพระนคร 
พ.ศ. 2516 
 

1. การวิจัย 
1.1 การพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โดยใชวิธีการสอนการเรียนรูภาษา
แบบรวมมือ (พ.ศ. 2553) 
1.2 การศึกษาความตองการจําเปน
และปจจัยที่มีผลกระทบตอการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน(พ.ศ. 2552) 
1.3 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษ
ของผูประกอบการธุรกิจ SMEs          
(พ.ศ.2551) 

- 3 

3. นางอุบล 
สรรพัชญพงษ 
3100601395071 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

D.Ed. (TESOL) 
University of 
Melbourne, Australia  
ค.ศ. 2010 
M.A. (English for Non-
Native Speakers) 

1. หนังสือ 
1.1 ChuenDokmai 
สํานักพิมพบานจนัทรสองแสง 
1.2 English Grammar Rules 
(Books 1-3) for Secondary 
Schools 
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ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การ
แตงตํารา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห/ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ที่จะมใีน

หลักสูตรน้ี 

Central Missouri State 
University, USA  
ค.ศ. 1982  
B.Ed. (TESOL) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย         
พ.ศ. 2515 

สํานักพิมพ the Books 
 
 
 
 
 

4. นางสิรินยา  
จิระสวัสดิ์ 
3929900084990 

อาจารย M.A. (English as an 
International Language) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย          
พ.ศ. 2547 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร                  
พ.ศ. 2544 

1. การวิจัย 
1.1 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษ
ของผูประกอบการธุรกิจ SMEs  
(พ.ศ. 2551) 
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5. นางสาวขวัญสุดา 
ดีศิริ 
5101000002659 

อาจารย MEIL (English as an 
International Language) 
The University of 
Melbourne, Australia 
ค.ศ. 2009 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
พ.ศ. 2546 
ประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 
(การโรงแรม)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2550 

1. การวิจัย 
1.1 การพัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โดยใชวิธีการสอนการเรียนรูภาษา
แบบรวมมือ (พ.ศ. 2553) 
1.2 การศึกษาความตองการจําเปน
และปจจัยที่มีผลกระทบตอการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2552) 
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4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณวิชาชีพ  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจริงทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรค มีภาวะผูนํา แกไขปญหา
เฉพาะหนาได มีเจตคติที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตบริการ รวมทั้งมุงเนนการประยุกตใชทักษะภาษาอังกฤษ 
ความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน   
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 4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณวิชาชีพ 
  ผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ มีดังน้ี 

4.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตยสุจริตตองานที่ไดรับมอบหมาย 
3) เคารพขอตกลง กฎระเบียบ และขอบังคับ  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  4.1.2 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) มีความรูความเขาใจ และมีทกัษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
2) มีความรูความเขาใจดานคําศัพท สํานวน และไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 
3) มีความรูความเขาใจพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
4) บูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษกับธุรกิจดานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

  4.1.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) สืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติม ทนัตอเหตุการณและเทคโนโลยใีหมๆ   
2) คิดสรางสรรค และปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีระบบ  
4) สังเคราะหองคความรู  

  4.1.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
1) ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) มีความรับผิดชอบตอบทบาทของตนที่มีตอผูอ่ืน  

  4.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนอขอมูลได 
2) ติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) คํานวณตัวเลข หรือวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขเบ้ืองตนได 
4) คํานวณตัวเลข หรือประมวลผลขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปได 

 4.2 ชวงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จํานวน 450 ช่ัวโมง 
 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการศกึษาดวยตนเองดานธุรกิจ 
 นักศึกษาดําเนินการศึกษาในรายวิชาการศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจดังขั้นตอนตอไปน้ี 
 1) นักศึกษาดําเนินโครงการศึกษาเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน 
 2) หัวขอโครงการศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ ไดแก ภาษาอังกฤษในงานสํานักงาน 
การตลาด การนําเขาและสงออก หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 3) นักศึกษาตองไดรับการอนุมัติหัวขอโดยอาจารยผูสอน และเสนอโครงราง กอนเริ่มดําเนินการศึกษา 
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 4) นักศึกษาพบอาจารยผูสอน เพ่ือรายงานความกาวหนา และขอคําปรึกษาเปนรายกลุมสัปดาหละ     
อยางนอย 1 ครั้ง 
 5) นักศึกษาตองสงรายงานการศึกษา 1 เลม  
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
       ศึกษางานธุรกิจตามความสนใจของนักศึกษา ไดแก งานสํานักงาน การตลาด การนําเขาและการ
สงออกสินคา เปนตน ฝกกระบวนการวิจัยเบ้ืองตน การสืบคนวรรณกรรม การอานและการเขียนเชิงวิเคราะห 
การเรียบเรียงขอความใหม การสรุปความ รวมถึงการเขียนเอกสารอางอิงที่ถูกตอง การวางแผนการศึกษา การ
เขียนขอเสนอการศึกษา การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการศึกษา นํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาชวยทําการศึกษาอยางเปนระบบ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู 
       นักศึกษาสามารถรับผิดชอบโครงการศึกษาของกลุมตนเอง ผานกระบวนการวิจัยเบ้ืองตน มีทักษะทาง
ปญญา สามารถทํางานเปนกลุม มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีจริยธรรม มีความรูและความสามารถใน
การใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล ทําการศึกษา สามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได โดยมีวัตถุประสงคของ
มาตรฐานการเรียนรูดังน้ี  
  5.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและกลุม 
2) มีความซื่อสัตยสุจริตในฐานะนักวิชาการ 
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการ

ทําการศึกษา 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ  

  5.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) นําความรูและทักษะภาษาอังกฤษมาใชในการศึกษา 
2) รูและเขาใจวิธีศึกษาผานกระบวนการวิจัยเบ้ืองตน ไดแก การเขียนโครงรางของโครงการซึ่ง

ประกอบดวยหัวขอของการศึกษา เอกสารที่เก่ียวของ เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
รวมทั้งผลที่คาดวาจะไดรับ 

3) สามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษ ความรูดานธุรกิจ และความรูดานการศึกษาผาน
วิธีวิจัยเบ้ืองตนเขาดวยกัน  

  5.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) คิด วิเคราะหในการเลือกกลุมตัวอยางที่เหมาะสม และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการศึกษาได

อยางมีระบบ  
2) สรางเครื่องมือที่เหมาะสมกับการเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม คําถามสัมภาษณ เปนตน  
3) สามารถสืบคนขอมูล ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับหัวขอการศึกษาที่มีความเหมาะสมและ

ทันสมัย  
4) วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหองคความรู เพ่ือหาคําตอบของการศึกษา 

  5.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมกลุมและในการเก็บขอมูลจาก

ประชากรกลุมตัวอยางอยางสุภาพ เหมาะสม และถูกกาลเทศะ 
2) สามารถทํางานรวมกับเพ่ือนรวมกลุมไดเปนอยางดี 
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3) วางแผนการทํางานศึกษาอยางเปนระบบ  
4) รับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

 5.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1) ใชนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลเอกสารที่ เกี่ยวของ และนําเสนอผล
การศึกษาได 

2) ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดทําเครื่องมือในการเก็บขอมูล เขียนรายงานการศึกษา 
สรุปผล และอภิปรายผลไดอยางดี 

3) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข โดยใชสถิติเบ้ืองตน  
 5.3 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
      3 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

1)  ประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2)  จัดทําเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใชเปนคูมือสําหรับนักศึกษาในการทําโครงการศึกษา 
3)  จัดกลุมเรียนและอาจารยผูรับผิดชอบ  
4) กําหนดช่ัวโมงและเวลาใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

การศึกษาทางเว็บไซตของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย  
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
       ประเมินผลจากความกาวหนาในการศึกษาจาก (1) บันทึกใหคําปรึกษาโดยอาจารยผูสอน และ (2) 
รายงานการศึกษา โดยกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา แบงเปน 5 ระยะ ดังน้ี 

1)  การเสนอหัวขอโดยมีเอกสารอางอิง 
2)  การเขียนโครงรางและวิธีการเขียนเอกสารอางอิง 
3)  การสรางเครื่องมือที่ตรงตามวัตถุประสงค 
4)  การเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล 
5)  การสงเลมรายงานฉบับสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    49 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



มคอ. 2 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. นักศึกษามคีวามมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพเปนที่
ยอมรับในระดับสากล 

1. จัดการเรียนรูที่เนนภาระงาน (Task-based Learning) เชน
นักศึกษาไดรับมอบหมายใหแปลบทความในหนังสือพิมพและ
นิตยสารธุรกิจในรายวิชาการแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ - ไทย) และ
รายวิชาการแปลทางธุรกิจ (ไทย - อังกฤษ) หรือนักศึกษาจะตอง
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจในบริบทตางๆ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆ อาท ิการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การจัดทําเว็บไซต 
การสนทนาผานกระดานสนทนา เปนตน ในรายวิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดวยเทคโนโลยี 

2. จัดการเรียนรูดวยโครงงาน (Project-based Learning) เชน 
นักศึกษามีโอกาสฝกฝนภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ ผานการ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ภายใตสภาพแวดลอมที่ผอนคลายนอก
หองเรียนกับอาจารยเจาของภาษา อาจารยชาวไทย และนักศึกษา
คนอ่ืนๆ ในรายวิชาคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3. จัดเตรียมความพรอมเพ่ือผานการทดสอบขอสอบมาตรฐานสําหรับ
ตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรกําหนด เพ่ือใหนักศึกษาทีผ่านการ
เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1 
และ 2 สามารถเขารับการทดสอบกับกรมศุลกากรไดโดยไมตองไป
รับการอบรมเพ่ิมเติม 

4. กําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาดวยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน   หลักสูตรฯ จัดอบรมและดําเนินการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ หรือโทอิค (Test of 
English for International Communication – TOEIC) เพ่ือให
นักศึกษาผานเกณฑการสอบ ดวยคะแนนไมนอยกวา 600 คะแนน 
หรือผานการสอบขอสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
ของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 
 

2. นักศึกษามคีวามอดทนในการ
ทํางาน มานะบากบ่ัน พากเพียร
พยายาม และไมยอทอตออุปสรรค 

1. จัดการเรียนรูที่เนนภาระงาน (Task-based Learning) 
ตัวอยางเชน รายวิชาตอไปน้ี 

1.1 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน  
 กําหนดใหนักศึกษาไดฝกงานในสํานักงานหลักสูตรตามวันและเวลา 

โดยใชความรูและทักษะภาษาอังกฤษที่ไดเรียนมาปรับใช เชน   
การใชอุปกรณสํานักงาน การรับโทรศัพท การนัดหมาย การจัด
แฟมเอกสาร การใชโปรแกรมชุดสํานักงาน เปนตน    
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.2 ภาษาอังกฤษในการตลาด 
 จัดโครงการ B.E. Product Fair โดยมอบหมายใหนักศึกษาทําการ

วิจัยตลาด ศึกษาความตองการของผูบริโภค สวนประสมทาง
การตลาด กอนสรุปเปนผลิตภัณฑที่วางจําหนายในงานออกราน 
B.E. Product Fair เพ่ือใหนักศึกษาคิด วางแผนงานอยางมีขั้นตอน 
และสามารถแกไขปญหา  

2. จัดการเรียนรูดวยโครงงาน (Project-based Learning) 
ตัวอยางเชน รายวิชาตอไปน้ี 

2.1 การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 จัดโครงการ B.E. Tea Party ซึ่งเปนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาทักษะในการติดตอประสานงาน จัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวของ จัดเตรียมสถานที่ มีการสรุปและประเมินผล 
มุ ง เน น ให นั กศึ กษารู จั กมารยาททางสั งคมที่ เหมาะสมใน
สถานการณทางธุรกิจ 

2.2 รายวิชาการศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจ 
 มอบหมายงานโดยใหนักศึกษารับผิดชอบโครงการศึกษาของกลุม

ตนเองตามความสนใจ ผานกระบวนการการวิจัยเบ้ืองตน การ
สืบคนวรรณกรรม การอานและการเขียนเชิงวิเคราะห การเขียน
เอกสารอางอิงที่ถูกตอง การเขียนขอเสนอการศึกษา การรวบรวม
และการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการศึกษา เมื่อ
ถึงปลายภาคเรียน แตละกลุมจะตองนําสงโครงการศึกษาตอ
อาจารยที่ปรึกษา 

3. จัดการเรียนรูผานกิจกรรม (Activity-based Learning) 
ตัวอยางเชน รายวิชาดังตอไปน้ี 

3.1 คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 จัดโครงการคายภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาไดพัฒนาความเปนผูนํา 

การทํางานเปนทีมการวางแผนดําเนินงานในการจัดคาย การ
ประเมินผล ติดตามผลงาน และสงเสริมการฝกทักษะภาษาอังกฤษ
ในบริบททางธุรกิจ  

3.2. การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดวยเทคโนโลยี 
 มอบหมายงานโดยใหนักศึกษาดําเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ผานบริษัทจําลอง ซึ่ งนักศึกษาไดมี โอกาสเรียนรูระบบการ
บริหารงานในรูปแบบการทําธุรกิจเสมือนจริง กอนจะสําเร็จ
การศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูสายงานธุรกิจ  
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

3. นักศึกษามบุีคลิกภาพดี รูจัก
มารยาททางสังคม สามารถเขา
สังคมในสายงานทางธุรกิจได 

1. จัดกิจกรรม B.E. Day เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ สัปดาหละ 1 วันใช
เวลาประมาณ 20 นาทกีอนเริ่มเรียน เพ่ือใหความรูและคําแนะนํา
เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม และมารยาททางธุรกิจ 
โดยนักศึกษาตองแตงกายชุดนักศึกษาใหถูกตองตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงสวมตาขายคลุมผมสีดําหรือสนํ้ีาตาลให
เรียบรอย และนักศึกษาชายสวมเนคไทของมหาวิทยาลัย  

2. เชิญวิทยากรใหความรูและประสบการณดานการพัฒนาบุคลิกภาพ
ใหกับนักศึกษา โดยวิทยากรเปนผูที่ทํางานในองคกรในตําแหนงที่
เกี่ยวของกับการติดตอประสานงานและการเขาสังคม จํานวน 1 
ครั้งตอปการศึกษา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม 
  2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจติสาธารณะ 
  3) มีภาวะผูนําเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
  4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
  1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทกุรายวิชา 
  2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี 
  3) การปลกูฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของ
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม 
  5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัว
แบบที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใชการเสริมแรงที่
เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสรมิการพัฒนาตนเอง 
  6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ 
 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
  1) ประเมินจาการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลา
ที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 
  2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
  3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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  4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพ่ือน และเครือ่งมือวัดตางๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบ
วัดเจตคติ เปนตน 
 
    2.2 ความรู 
 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
  1) มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
  2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา 
  3) มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 
  4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียงของรวมถึงดําเนินชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ 
 2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฏี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ 
  2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ที่ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได 
  4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงตอไป 
  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังน้ี 
  1) การทดสอบยอย 
  2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
  4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
  5) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
  5) ประเมินจากรายงานของผูประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝกงาน 
    2.3 ทักษะทางปญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 
  2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี 
  3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได 
  4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) กรณีศึกษา 
  2) การอภิปรายกลุม 
  3) การศึกษาในวิชาชีพ 
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  4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิดที่จะ
พัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการน้ัน 
  5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพ่ิมเติม 
  6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ 
  7) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศศึกษา 
  8) ใชเทคนิคการสอนตางๆ เชน หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เปนตน 
 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

  2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

    2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได 
  2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 
  3 ) มี ม นุษย สั ม พั นธที่ ดี ส ามารถสื่ อสารกับผู อ่ื น ได เป นอย างดี  ทั้ งภ าษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
  4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวม
ปฏิบัติการ 
  2) มอบหมายการทํางานที่ตองประสานงานกับผู อ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ
สัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 
 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม        
ในช้ันเรียน 
  2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 
  3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย 
    2.5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
  2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได 
  5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม 
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 2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษา การเรียนรู
เทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตางๆ 
  2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 
  3) มอบหมายงานใหผู เรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเก่ียวของ          
กับการเรียน 
 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ทั้งประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ 
  1) การทดสอบยอย 
  2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
  4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ 
  5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษา                      

1500110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                      

1500113 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                                  

1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ                      

1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                      

1500117 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                      

กลุมวิชามนุษยศาสตร                      

1500116 จริยศาสตร                      

2000105 สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                      

2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต                      

2500113 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน                      
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รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาสังคมศาสตร                      

2500107 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                      

2500114 สังคมไทยรวมสมัย                      

2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย                      

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร                      

4000109 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                      

4000110 การคิดและการตัดสินใจ                      

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ                       
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ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม 
 2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและจิตสาธารณะ 
 3) มีภาวะผูนําเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
 2. ความรู 
 1) มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
 2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา 
 3) มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 
 4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงดําเนินชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ 
 3. ทักษะทางปญญา 
 1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 
 2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี 
 3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดํารงชีวิตได 
 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได 
 2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 
 3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
 2) สามารถสืบคนขอมูลวิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได 
 5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    58 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 



มคอ. 2 

4.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของรายวิชาในหลักสูตร 
    4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 4.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตยสุจริตตองานที่ไดรับมอบหมาย 
3) เคารพขอตกลง กฎระเบียบ และขอบังคับ  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาโดยกําหนดเวลาสง 
2) ใหคําแนะนํานักศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการคัดลอกงานผูอ่ืน 
3) ช้ีแจงขอตกลง กฎระเบียบและขอบังคับระหวางผูสอนและผูเรียน 
4) สอดแทรกความรูทางจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการเรียน 

         4.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการสงงานภายในเวลาที่กําหนด 
2) ตรวจสอบช้ินงานของนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
3) สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
4) สอบถามความรูความเขาใจเรือ่งจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 4.2 ความรู 
  4.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูความเขาใจ และมีทกัษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
2) มีความรูความเขาใจดานคําศัพท สํานวน และไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 
3) มีความรูความเขาใจพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
4) บูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษกับธุรกิจดานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

  4.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทฤษฎี และการนําความรูไป

ประยุกตใช 
2) อธิบายคําศัพท สํานวน และไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 
3) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนนทฤษฎี และการนําความรูไปใชทางธุรกิจ 
4) จัดการเรียนการสอนโดยนําเสนอกรณีศึกษา และสถานการณตางๆ ที่ประยุกตความรู

ภาษาอังกฤษที่ใชในบริบททางธุรกิจ 
  4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ประเมินจากการทดสอบยอยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2) ตรวจแบบฝกหัดและใหผลสะทอนกลับ 
3) ประเมินจากการทดสอบยอยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

 4.3 ทักษะทางปญญา 
  4.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติม ทนัตอเหตุการณและเทคโนโลยใีหมๆ   
2) คิดสรางสรรค และปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม 
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3) คิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีระบบ  
4) สังเคราะหองคความรู  

  4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2) ใหกรอบการทาํงานและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง 
3) มอบหมายกรอบโครงงานใหนักศึกษา 
4) ใหนักศึกษาเขยีนรายงานสะทอนองคความรูที่ไดเรียน 

4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ตรวจสอบแหลงอางอิงที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
2) ประเมินจากผลงานตามเกณฑการประเมินที่กําหนด (Rubrics) 
3) ประเมินโครงงานตามเกณฑการประเมินที่กําหนด (Rubrics) 
4) ประเมินจากการตรวจรายงานและใหผลสะทอนกลับ 

 4.4  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
  4.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) มีความรับผิดชอบตอบทบาทของตนที่มีตอผูอ่ืน  

 4.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายนักศึกษาทํากิจกรรมคูและกลุม 
2) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น 
3) เปดโอกาสใหนักศึกษากําหนดบทบาทและหนาที่ในการทาํกิจกรรมคูและกลุม 

  4.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํากิจกรรมคูและกลุม 
2) สังเกตและประเมินผลงานทีไ่ดตามเกณฑที่กําหนด 
3) สังเกตจากการแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุม 

4.5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนอขอมูลได 
2) ติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) คํานวณตัวเลข หรือวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขเบ้ืองตนได 
4) คํานวณตัวเลข หรือประมวลผลขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปได 

4.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติม 
2) ฝกใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
3) มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการคํานวณ 
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4) มอบหมายงานที่ตองใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
4.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากการนําเสนอตามเกณฑที่กําหนด (Rubrics)  
2) ประเมินจากผลงานตามเกณฑที่กําหนด (Rubrics) 
3) ตรวจผลการคาํนวณ 
4) ตรวจงานที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

วิชาเฉพาะดาน  
1551132 การสนทนาภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                    
1551133 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ                    
1551134 การติดตอทางธุรกิจ                    
1551135 การออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ                    
1551136 โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องตน                    
1551137 โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง                    
1552125 การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ                    
1552126 การอานตีความเอกสารทางธุรกิจ                    
1552127 การอานรายงานทางธรุกิจ                    
1552128 การเขียนรายงานทางธุรกิจ                    
1552929 คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ                    
1552633 ความรูในการประกอบธุรกิจเบื้องตน                    
1553122 การเขียนเชิงสรางสรรคทางธุรกิจ                    
1553123 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ                    
1553226 การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ – ไทย)                    
1553227 การแปลทางธุรกิจ (ไทย – อังกฤษ)                    
1553405 วัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ                    
1553624 การสือ่สารภาษาอังกฤษเชงิธุรกิจดวยเทคโนโลยี                    

1553905 การจดัสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ                    
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู 

 
3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1553906 การศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจ                    

วิชาเลือก 
1551625 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย                    
1552634 การสนทนาทางโทรศัพทในภาษาอังกฤษธุรกิจ                    
1552635 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด                    

1552636 ภาษาอังกฤษในเอกสารกฎหมายทางธุรกิจ                    
1552637 ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนผูประกอบการ                    

1552638 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน                    

1552639 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส                    

1552640 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม                    
1552641 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการลูกคา                    
1552642 ภาษาอังกฤษสําหรับการโฆษณา                    
1552643 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตร                    

1552644 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินธุรกิจ                    

1552645 ภาษาอังกฤษสําหรับการบัญช ี                    

1552646 ภาษาอังกฤษสําหรับสถิติธุรกิจ                    

1552647 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ                    
1552648 ภาษาอังกฤษสําหรับการธนาคาร                    

1552649 ภาษาอังกฤษสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                    

1552650 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจนําเขาและสงออก                    
1552651 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ                    
1552652 ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1                    
1552653 ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2                    
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู 

 
3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1552654 มารยาททางสังคม                    

1552655 จริยธรรมทางธุรกิจ                    
วิชาประสบการณวิชาชีพ 

1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ                      
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ผลการเรยีนรูในตารางมีความหมายดังนี้  
 1. คณุธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตยสุจริตตองานที่ไดรับมอบหมาย 
3) เคารพขอตกลง กฎระเบียบ และขอบังคับ  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  2. ความรู 
1) มีความรูความเขาใจ และมีทกัษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
2) มีความรูความเขาใจดานคําศัพท สํานวน และไวยากรณในบริบททางธุรกิจ 
3) มีความรูความเขาใจพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
4) บูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษกับธุรกิจดานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

  3. ทักษะทางปญญา 
1) สืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติม ทนัตอเหตุการณและเทคโนโลยใีหมๆ   
2) คิดสรางสรรค และปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีระบบ  
4) สังเคราะหองคความรู  

  4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) มีความรับผิดชอบตอบทบาทของตนที่มีตอผูอ่ืน  

  5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนอขอมูลได 
2) ติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) คํานวณตัวเลข หรือวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขเบ้ืองตนได 
4) คํานวณตัวเลข หรือประมวลผลขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปได 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีหนาที่หลัก คือ 
2.1.1 ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา 

และพิจารณาควบคูกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
2.2.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคล      

ในแตละรายวิชาของภาคเรียนน้ันๆ 
2.2.3 ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจํารายวิชา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา มุงเนนการสํารวจการประกอบอาชีพและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย     
เพ่ือประเมินคุณภาพ และนําผลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรโดยดําเนินการดังตอไปน้ี 
  2.2.1. สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
  2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร 

 2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู    
ทั้ง 5 ดาน 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรบัปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้

3.1.1 ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และผานการประเมินผลการเรียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(ภาคผนวก ข) 
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 
 3.2.1 ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในภาคการศึกษาสุดทาย 
 3.2.2 ผานการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติหรือโทอิค (Test of English 
for International Communication - TOEIC) ดวยคะแนนไมนอยกวา 600 คะแนน หรือผาน
การสอบขอสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  

3.2.3 เขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 
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3.2.4 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1 3.2.2 และ 3.2.3 ย่ืน
คํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
การเตรียมการสําหรับอาจารยใหมมีรายละเอียดดังน้ี  
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตร แนะนําอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และมอบเอกสารที่ เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย  

1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดขึ้น เพ่ือ
ทราบถึงปรัชญา พันธกิจและวิสัยทัศนของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1.3 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาและแนะนําเทคนิคการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

1.4 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวทางการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และการรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5)  
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
 2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล  

 2.1.1 สงเสริมใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการจัดการเรียน
การสอน การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู การใชระบบอาจารย
ที่ปรึกษาที่จัดโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือหนวยงานภายนอก  

 2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ หรือศึกษาดูงานที่เก่ียวของ เพ่ือนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอหลักสูตร
และตนเอง  

 2.1.3 จั ด ให มี ก ารแลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู โด ย วิ ธีก ารจั ดก าร เรี ยน รู  (Knowledge 
Management) เพ่ือใหเกิดการถายทอดประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
 2.2.1 พัฒนาองคความรูของอาจารยใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีผลงานทาง

วิชาการ ผลงานวิจัยดานภาษาและดานธุรกิจ เพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
 2.2.2 สนับสนุนการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสตูร  

ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยประธาน
หลักสูตร และผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 คน ทําหนาที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียน
การสอน กําหนดอาจารยผูสอน ติดตามรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการ
ประชุมทุกภาคการศึกษารวมกับคณะกรรมการประจําคณะ และอาจารยประจําหลักสูตร 

 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1.ห ลั ก สู ต รมี ค ว าม ทั น ส มั ย 
สอดคลองกับความตองการและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน
ระ ดับราย วิชาและภาพรวมของ
ห ลั กสู ต รให สอดคล อ ง กับ ความ
ตองการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยมีการประเมินหลักสูตรและ
ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียทุกๆ 5 ป 

1.1 รายงานการวิจัยประเมิน
หลักสูตร และรายงานการวิจัย
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
บัณฑิตหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจของผูมีสวนได
สวนเสีย 

2. การพัฒนาดานการจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแกอาจารยใหม 
 
2.2 การพัฒนาการจัดการเรียน    
การสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
2.3 การพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

2.1 รายงานผลการประเมินการ
พัฒนาความรูดานการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยใหม 
2.2 รายงานผลการประเมินการ
สอนของอาจารยดานวิธีการสอน 
วิธีการวัดและการประเมินผล 
2.3 รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

3. สรางงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ
สาขาที่เกี่ยวของ  

3.1 กําหนดใหอาจารยในหลักสูตร
ส ร า ง งาน วิ จั ย ห รื อ น วั ต ก รรม ที่
เกี่ยวของ 
3.2 นําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียน
การสอน หรือการพัฒนาหลักสูตรและ
เผยแพร 

3.1 ประเมินจากปริมาณงานวิจัย
ที่อาจารยในหลักสูตรจัดทําในแต
ละปการศึกษา 
3.2 ประเมินจากปริมาณการนํา
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาใชใน
การเรียนการสอนหรือการพัฒนา
หลักสูตร 

4. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งดานการเรียนการสอน และ
อาจารยผูสอน 

4.1 มีการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาในระดับรายวิชาเพ่ือนํา
ผลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
4.2 กําหนดใหอาจารยผูสอนมีการทํา
ผลงาน และตําแหนงทางวิชาการ 

4.1 รายงานการประเมินการสอน
ของอาจารยทุกภาคการศึกษา 
 
4.2 จํ านวนอาจารยผู สอนที่ มี
ผลงาน และตําแหนงทางวิชาการ 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบรหิารงบประมาณ 
  ประธานหลักสูตร และผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 คน ทําหนาที่รับผิดชอบจัดสรรเงินงบประมาณใน
การจัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการทําวิจัย และเพ่ือสงเสริมสภาพแวดลอม
การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียนอยางเหมาะสม  
 2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดิม 

หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย ดังน้ี 
 2.2.1 อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณชวยสอนไวใน

หองเรียน และเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ใชในการเรียนการสอน 
 2.2.2 มหาวิทยาลัยมีระบบอินเทอรเน็ตในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม  
 2.2.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมหนังสือดานภาษาอังกฤษธุรกิจและ

ดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ จํานวนประมาณ 5,000 เลม และมีฐานขอมูลออนไลน ไดแก 
  - Thai LIS 
  - ProQuest 
  - ProQuest Asian Business and Reference 
  - H.W. Wilson 
  - Science Direct 
  - Emerald Management Xtra, EMX PLUS 
  - EBSCO Business Source Complete 
  - EBSCO Communication & Mass Media Complete 
  - EBSCO Education Research Complete 
  - SpringerLink e-book 
 2.2.4 หลักสูตรรวบรวมหนังสือดานภาษาอังกฤษธุรกิจและดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของใหอาจารยใชใน

การคนควาเพ่ือประกอบการเรียนการสอนจํานวน 500 เลม โดยประมาณ 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรทําการสํารวจความตองการการใชทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ประสานงานกับ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาหนังสือ ตําราวิชาการ 
วารสารและสื่ออิเลก็ทรอนิกส รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ และฐานขอมูลออนไลนที่จําเปน 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
  ประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยนักศึกษาและ
อาจารยประจําวิชา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. มีหองเรียน หองปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ อุปกรณ สื่อ และ
ชองทางการเรียนรูที่เหมาะสม 

- จัดหองเรียนใหพรอมใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  
- จัด พ้ืนที่ ศึ กษาหาความรู ให
เพียงพอกับนักศึกษา  

- ผลสํารวจความพึงพอใจในการ
จัดห องเรียน  ห องปฏิ บั ติการ 
อุปกรณ และสื่อเพ่ือการเรียนการ
สอนของนักศึกษาและอาจารย  
- ผลสํารวจความพึงพอใจในการ
ใชพ้ืนทีใ่นการศึกษาหาความรู 

2. มีหนังสือ ตําราประกอบการ
เรียนการสอน ฐานขอมูลในการ
สืบคนขอมูลเพียงพอตอความ
ต อ ง ก า ร ข อ งอ า จ า ร ย แ ล ะ
นักศึกษา 

- สํารวจความตองการหนังสือ 
ตํารา ประกอบการเรียนการสอน 
ฐานขอมูลในการสืบคนขอมูลจาก
อาจารยและนักศึกษา 
- นํ าผลสํ ารวจความตองการ
ประสานกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดหา
ท รั พ ย าก ร ให ต ร งกั บ ค ว าม
ตองการ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจในการ
ใชทรัพยากรทั้ งหนังสือ ตํารา 
ป ระกอบ การ เรี ยน ก ารสอน 
ฐานขอมูลในการสืบคนขอมูลของ
อาจารยและนักศึกษา 

 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม  

การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามขอบังคับและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย มีการทดสอบ
ขอเขียน และการสัมภาษณผานการพิจารณาของประธานและผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งคุณวุฒิและ
คุณสมบัติที่ตองการมีดังน้ี 

3.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ 

3.1.2 มีความเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร รวมทั้ งมีความรู ทักษะ 
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รวมทั้งมี
ประสบการณการทําวิจัย   

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
  อาจารยทุกคนมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรดวยการแสดงความคิดเห็นดานการวางแผน การ
จัดการเรียนการสอน และเรื่องที่เกี่ยวของ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้งกอนและหลังภาคการศึกษา มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักสูตร 
 3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ  

ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูพิจารณาอาจารยพิเศษตามความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ โดยกระบวนการแตงต้ังเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง) 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ และมี
ความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในหลักสูตร  
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  
 4.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
 4.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับหนวยงานอ่ืน 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
  5.1.1 มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือทําหนาที่ดูแลนักศึกษาทุกระดับช้ันป  
  5.1.2 มีการแตงต้ังอาจารยที่ดูแลดานวิชาการของหลักสูตร 

 5.1.3 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือแนะนําอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร 
รวมทั้งทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
 5.1.4 มีการกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนําวิชาการและ
แผนการเรียนแกนักศึกษา 

  5.1.5 มีการจัดกิจกรรม โครงการวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 5.1.6 มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาตอ เพ่ือเปนทางเลือกและเปนการวางแผนสําหรับ
การประกอบอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา 
 5.1.7 มีการจัดอบรมความรูและทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา ไดแก จัดอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารนานาชาติหรือโทอิค (Test of English for International Communication - 
TOEIC) 

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษาเปนไปตามประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
6.1 ทําการสํารวจ/วิจัยความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
6.2 ทําการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) ในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต และ
สภาพปจจุบันของหลักสูตรและลักษณะของหลักสูตรที่พึงประสงค  
6.3 นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและผลสรุปจากการจัดสนทนากลุมยอยที่ได 
มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 
 ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
   

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินการงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทกุรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุป
การศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู จาก
ผลการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 
ปที่แลว 

 

    

8. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / 
บัณฑิตใหมทีม่ตีอคุณภาพหลักสูตร เฉล ี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

     
 

 
ทั้งน้ี เกณฑการประเมินผานระดับดีคือมีการดําเนินงานตามขอ 1-5 จากตารางตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป   
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  กระบวนการที่จะใชการประเมินประสิทธิภาพผลการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบ และการตอบคําถามของนักศึกษาใน
ช้ันเรียน นอกจากน้ันการประเมินกลยุทธการสอนมีการดําเนินการดังน้ี 
  1.1.1 อาจารยผูสอนประเมินตนเองตามกลยุทธการจัดการเรียนการสอนที่ กําหนดไวใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

1.1.2 ผูเรียนประเมินแผนการเรียนการสอนตามกลยุทธที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 
  1.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนรายวิชา โดยเปรียบเทียบกับ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในดานตาง ๆ ไดแก การใชกลยุทธ
การสอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงวัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการประเมิน การใชสื่อการสอนโดย
การประเมินผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงกลยุทธการ
สอน 

1.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธและทักษะการสอนของอาจารย โดยการ
สํารวจหรือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 

1.2.3 อาจารยพ่ีเลี้ยงประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมตามกลยุทธการ
สอนที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เพ่ือปรับปรุงแผนการสอนในภาคการศึกษา
ถัดไป 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 

2.1.1 นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและอาจารย
ผูสอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา 

2.1.2 บัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือการประชุม
กลุมยอย 
 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก 

2.2.1 ผูทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตร โดยประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
และ/หรือรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินโดยการวิพากษหลักสูตร  

2.2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกประเมินจากการเย่ียมชมหลักสูตร 
 2.3 โดยผูใชบณัฑิตและ/หรอืผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
  2.3.1 ผู ใช บัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิต โดยใช
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ   
  2.3.2 ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียประชุมวิพากษหลักสูตร  
3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ดังน้ี 
 3.1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 
 3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรประจําป ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 ทาน และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 ทาน  
 3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนตามขอกําหนด และเอกสารที่เกี่ยวของ 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยุทธการสอน 

4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินกลยุทธการสอนจากนักศึกษาเพ่ือนํามาวางแผน และ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป  

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรทุกปการศึกษา และ
นําเสนอประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุงพัฒนาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัด
การศึกษาในปการศึกษาถัดไป 

4.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุม เพ่ือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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                                           ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
_____________ 

 
 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต จึงออก
ขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘เปนตนไป 
 
ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี  
“มหาวิทยาลัย” หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 “การจัดการศึกษา” หมายถงึ การจัดการศึกษาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย หรอืหลกัสูตรอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรบัรอง 
 “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล สนับสนุน
ทางวิชาการวิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน และมสีวนชวยประเมินความกาวหนาในการเรียนของ
นักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ 
 “นักศึกษาภาคสมทบ” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาในวันเวลา
ราชการหรือนอกวันเวลาราชการ 
  “ศูนยการศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาภาคปกติและหรือภาค
สมทบ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 
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ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

___________ 
 

ขอ ๕ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปรญิญาตรีตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา และมีคณุสมบัติตามขอกําหนดของโปรแกรมวิชาที่สมัครเขาศึกษา 

 
ขอ ๖ การสมคัรและการรับเขาเปนนักศกึษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจต้ังศูนยการศึกษาไดตามความเหมาะสม โดยการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๘ ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ โดยหน่ึงปการศึกษาแบง

ออกเปนสองภาคเรียนปกติและหรือภาคเรียนฤดูรอน  
 หน่ึงภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการเรียนไมนอยกวาสิบหาสัปดาห ภาคเรียนฤดูรอนกําหนดระยะเวลา
การเรยีน และจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับภาคการเรยีนปกติ 

ขอ ๙ กําหนดวันเปดและปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
  ภาคเรียนที่หน่ึง วันเปดภาคเรียน วันที่  ๑๐  มิถุนายน 
    วันปดภาคเรียน วันที่  ๑๖  ตุลาคม 
  ภาคเรียนที่สอง วันเปดภาคเรียน วันที่    ๑  พฤศจิกายน 
    วันปดภาคเรียน วันที่  ๑๑  มีนาคม 
  ภาคเรียนฤดูรอน วันเปดภาคเรียน วันที่  ๑๘  มีนาคม  
    วันปดภาคเรียน วันที่  ๒๕  พฤษภาคม 
 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคเรียนที่แตกตางจากวรรคหน่ึงก็ได แตตองเปนไปตาม
ความเหมาะสม สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๐ การเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และใหรายงานผลการจัดการศึกษาใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา 

 
หมวด ๒ 

การเรียนการสอน 
___________ 

 
ขอ ๑๑ การจัดการเรียนการสอนจัดเปนคาบ คาบละไมนอยกวาหาสิบนาที ทั้งการจัดการศึกษา

ภาคปกติและภาคสมทบ 
ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหนักศึกษาภาคปกติเรียนนอกวันเวลาราชการได 
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ขอ ๑๓ ภาคเรียนปกติหรือภาคเรียนฤดูรอนใหอาจารยคนหน่ึงๆ สอนภาคปกติไดไมเกินสิบสอง

คาบตอสัปดาหและสอนภาคสมทบไดไมเกินสิบสองคาบตอสัปดาห 
บุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุนการสอนใหสอนไดไมเกินกึ่งหน่ึงของเกณฑตามวรรคแรก 
 
ขอ ๑๔ รายวิชาที่เปดสอนหลายหมูเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ใหอาจารยผูสอนใชแนวการสอน 

ขอสอบ และใชเกณฑการวัดและประเมินผลเดียวกัน 
 
ขอ ๑๕ ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน  และ

กําหนดตําราหลัก ทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษา 
 
ขอ ๑๖ ตําราหลักอาจเรียบเรียงโดยอาจารยของมหาวิทยาลัย หรือผูเช่ียวชาญภายนอกก็ไดโดย

จะตองมีขอบเขต และระดับของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา  
 
ขอ ๑๗ การฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการทํา

หนาที่ กํากับ ดูแล หรือควบคุม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

และพัฒนาโสตทัศนูปกรณพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
 
ขอ ๑๙ ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี อํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสคนควาหาความรูและ
ประสบการณเพ่ิมเติม 

 
ขอ ๒๐ ใหมหาวิทยาลัยจัดอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางวิชาการ 

วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และประเมินความกาวหนาในการเรียน 
 
ขอ ๒๑ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยรอง

อธิการบดีที่ทําหนาที่เก่ียวกับวิชาการ เปนประธาน คณบดี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่กลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผล
การศึกษาประจําภาคเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษาของปริญญาตรี และการ
จัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพิจารณาการจัดอาจารยผูสอน 
ตําราหลัก อาจารยที่ปรึกษา และกําหนดมาตรฐานทางวิชาการ 

 
ขอ ๒๒ การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการ

ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียน  

___________ 
 
ขอ ๒๓ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเองในแตละภาคเรียน ตามกําหนดวัน เวลา 

สถานที่ วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปดสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๑) นักศึกษาช้ันปที่หน่ึงจะตองลงทะเบียนเรียนใหครบจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรช้ันปที่หน่ึง

ของแตละโปรแกรมวิชาที่กําหนดไวในแตละภาคเรียน 
(๒) นักศึกษาช้ันปที่สองขึ้นไป จะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนปกติไมนอยกวาเกาหนวย

กิต และไมเกินย่ีสิบสองหนวยกิตสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนไดไมเกินเกาหนวย
กิตสําหรับการลงทะเบียนไมเต็มเวลา และภาคเรียนฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกินเกาหนวยกิต 

(๓) หนวยกิตขั้นตํ่าที่กําหนดไวไมใชบังคับกับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรของ
โปรแกรมวิชาน้ันๆ แตยังมีวิชาที่สอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่กําหนด หรือภาคเรียนที่
คาดวาจะเปนภาคเรียนสุดทายกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๔) ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตองเคยศึกษาหรือสอบผานได
วิชาบังคับกอน (Pre-requisite) นักศึกษาจะตองเคยศึกษาหรือสอบผานไดรายวิชาบังคับกอนน้ันแลว จึง
จะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน  

(๕) การลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากอาจารยที่ปรึกษา  
(๖) การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําไดกอนวันเปดภาคเรียนแตละภาค การลงทะเบียนลาชา 

อาจกระทําไดไมเกินสิบสี่วัน นับจากวันเปดภาคเรียนปกติหรือไมเกินเจ็ดวัน นับจากวันเปดภาคเรียนฤดู
รอน และตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๗) นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนภายในสิบสี่วัน นับจากวันเปดภาคเรียนปกติ หรือภายในเจ็ดวัน
นับจากวันเปดภาคเรียนฤดูรอน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปน โดยผานความเห็นชอบของคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายและไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

(๘) ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับ ภาค
เรียนน้ัน เพ่ือรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน โดยตองชําระ
คาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไมไดรักษาสภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือการ
เปนนักศึกษา 

(๙) ในภาคเรียนฤดูรอน หากนักศึกษาภาคสมทบไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพักการศึกษา
สําหรับภาคเรียนน้ัน เพ่ือรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสิบหาวัน นับจากวันเปดภาคเรียน โดยตองชําระ
คาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไมไดรักษาสภาพเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ
การเปนนักศึกษา 

(๑๐) อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนช่ือตาม (๘) หรือ (๙) 
กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลสมควร โดยใหถือวาระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ันเปนระยะเวลาพัก
การศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่
คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 
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การอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนช่ือกลับเขาเปนนักศึกษาตาม (๘) หรือ (๙) จะตองมีเวลาเหลือ
พอที่จะศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได 

(๑๑) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตอมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๒๔ การเพ่ิมและถอนรายวิชา 
     (๑) การเพ่ิมและถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

(๒) การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบสี่วัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาคเรียนปกติ 
หรือภายในเจ็ดวัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาคฤดูรอน  

(๓) การถอนรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วันสําหรับภาค
เรียนปกติ หรือกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวัน สําหรับภาคเรียนฤดูรอน 

(๔) ขั้นตอนการเพ่ิมและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพ่ิมรายวิชา จะไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 
 
ขอ ๒๕ การโอนสภาพนักศึกษา จากนักศึกษาภาคสมทบไปสูนักศึกษาภาคปกติ ตองผานการ

คัดเลือกตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ขอ ๒๖ ใหมีการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษาแลวในระดับ

เดียวกัน  
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับ 

วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา และขอกําหนดของแตละโปรแกรมวิชา 
 

หมวด ๔ 
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา  

___________ 
 
ขอ ๒๗ การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย วาดวย

การรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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หมวด ๕ 
การประเมิน 

___________ 
 
ขอ ๒๘ ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง เพ่ือใหอาจารย

ผูสอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 
ขอ ๒๙ ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะหาป เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
               ประกาศ ณ วันที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ข 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
___________ 

 
 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 
 
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ ๑ ป ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
 ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “กรรมการวิชาการ” หมายถึง กรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตงต้ังขึ้น เพ่ือทํา
หนาที่กลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน 
 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
บุคคลแตละกลุม 
 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ 
 “โครงการจัดการศึกษาพิเศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมใหกับบุคคลทั่วไปโดยใชหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบไดรายวิชาใดแลวมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศนียบัตรให ซึ่งอาจนําไปขอโอนผล
การเรียนรายวิชาน้ันได 
 “นายทะเบียน” หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหมีหนาที่จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนนักศึกษา 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ขอ ๔ ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนในแตละภาคเรียน 
 การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการสอบปฏิบัติและหรือทํา
กิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนนเก็บระหวางรอยละสี่สิบถึงแปดสิบของ
คะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ โดยมีคะแนนอยูระหวางรอยละย่ีสิบ
ถึงหกสิบของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 
 ขอ ๕ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม  แบงเปน
สองระบบ คือ 
 (๑) ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปนแปดระดับดังน้ี 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 
C+ ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช (Fair) ๒.๐ 
D+ ออน (Poor) ๑.๕ 
D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐.๐ 

  
ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบได

ตองไมตํ่ากวา “D” 
 นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนดวย 
 สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกหรือเลือกรายวิชาอ่ืน ใน
หมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนเปน “W” 
 (๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังน้ี 
 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD ผานดีเย่ียม(Pass with Distinction) 
P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 
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 ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ รายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให
เรียนเพ่ิม 
 รายวิชาที่ไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะผานการประเมิน 
 ใหกรรมการวิชาการกําหนดเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ 
 
 ขอ ๖ สัญลักษณอ่ืนในการประเมิน  มีดังน้ี 
 (๑) Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
 (๒) W(Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาน้ันกอนกําหนดการสอบ
ปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วัน และภาคฤดูรอนไมนอยกวาเจ็ดวัน ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณี
ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ันแลวและรายวิชา
เลือกที่ไดรับอนุมัติใหไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
 (๓) I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
เมื่อสิ้นภาคเรียน โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 

นักศึกษาที่ได “I”ตองดําเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนระดับคาคะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
ถานักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนยและประเมินผลการ
เรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชาน้ัน 
 (๔) M (Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค โดยผูสอนตองสง
คะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 
  นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและประสงคจะสอบใหม จะตองสมัครสอบและชําระ
คาธรรมเนียมเทากับคาหนวยกิตของรายวิชาน้ันๆ ภายในสองสัปดาหหลังจากเสร็จสิ้นการสอบตามกําหนดของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือสมัครและชําระเงิน แตไมมา
สอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นายทะเบียนปรับคะแนนสวนที่เหลืออยูเปนศูนยแลวประเมินผลการเรียนจาก
คะแนนที่มีอยู ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา 
 
 ขอ ๗ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามขอบังคับวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนใหไดผลการ
เรียนดังน้ี 

(๑) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบใหไดรับผลการเรียน “P” 
(๒) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให

ไดรับผลการเรียน ดังน้ี 
  (ก) CS(Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 
(Standardized Test) 
  (ข) CE(Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยการสอบ ที่ไมใช
การทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test) 
  (ค) CT(Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัด
โดยหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training) 
  (ง) CP(Credits from Portfolio) กรณี ไดหน วยกิตจากการเสนอแฟ มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 
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 ขอ ๘ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยมสองตําแหนง 
โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” หรือ “M” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย 
 (๑) กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับ ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและ เรียนซ้ําเพ่ือ
ใชเปนตัวหาร สําหรับรายวิชาเลือกไมนับหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหาร 
 (๒) กรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร ที่
เทียบเทาใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทาน้ัน 
 
 ขอ ๙ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีความประพฤติดี 
 (๒) สอบผานในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 (๓) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวาสองจุดศูนยศูนย 
 (๔) มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑดังน้ี 
  (ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนหกภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน ไมเต็มเวลา 
  (ค) หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสิบภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนย่ีสิบภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (ง) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  
 ขอ ๑๐ การพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
(๔) ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
(๕) พนกําหนดเวลาสิบสี่วันนับจากวันเปดภาคเรียน และไมไดมารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

ภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน 
(๖) เรียนครบหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามขอ ๙ 
(๗) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากวา

หน่ึงจุดแปดศูนย 
(๘) คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวาหน่ึงจุดหกศูนย เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่สอง นับต้ังแตวันเริ่ม

เขาเรียน 
(๙) คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวาหน่ึงจุดแปดศูนยในภาคเรียนปกติที่สี่ ที่หก ที่แปด ที่สิบ ที่สิบสอง ที่สิบสี่ 

ที่สิบหก ที่สิบแปด ที่ย่ีสิบ ที่ย่ีสิบสอง และที่ย่ีสิบสี่ นับต้ังแตวันเริ่มเขาเรียน 
(๑๐) มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ ดังตอไปน้ี 
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  (ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินแปดปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบสองปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบหาปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป)ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบสองปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบแปดปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (ง) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง)ใชเวลาศึกษาไมเกินสี่ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมเกินหกปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 
 ขอ ๑๑ เมื่อนักศึกษาเรียนไดหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแตหน่ึงจุดแปดศูนยแตไมถึงสองจุดศูนยศูนย ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงสองจุดศูนยศูนย ทั้งน้ี ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐(๑๐) หรือตาม
ระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษน้ัน ๆ  
 
 ขอ ๑๒ ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมี คุณสมบัติดังน้ี 

(๑) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวาสามจุดหกศูนย จะ
ไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวาสามจุดสองหาแตไมถึงสาม
จุดหกศูนยจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเน่ือง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเทา ไมนอยกวาสามจุดหกศูนย
และเรียนครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามจุดหกศูนยจะ
ไดเกียรตินิยมอันดับหน่ึง   

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลั งอนุปริญญา(ตอเน่ื อง) ไดค าระดับคะแนนเฉลี่ ยจาก
สถาบันการศึกษาเดิมไมนอยกวาสามจุดสองหา และเรียนครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามจุดสองหา แตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

(๒) สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมตํ่ากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได “NP” ตามระบบไมมี
คาระดับคะแนน 

(๓) ระยะเวลาศึกษา 
  (ก) นักศึกษาภาคปกติ   
   (๑) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหกภาคเรียนปกติ และไมเกิน
แปดภาคเรียนปกติ   
   (๒) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาแปดภาคเรียนปกติ และไม
เกินสิบภาคเรียนปกติ   
   (๓) หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบภาคเรียนปกติ และไมเกิน
สิบสองภาคเรียนปกติ   
   (๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสี่ภาคเรียนปกติ     
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(ข) นักศึกษาภาคสมทบ  
   (๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบสองภาค และไมเกินสิบสี่
ภาคเรียน   

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบหาภาคเรียน และไมเกินสิบ
เจ็ดภาคเรียน   
   (๓) หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบแปดภาคเรียน และไมเกิน
ย่ีสิบภาคเรียน   

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหาภาคเรียน และไมเกิน
แปดภาคเรียน   
 
 ขอ ๑๓ นักศึกษาภาคปกติที่มหาวิทยาลัยจัดใหลงทะเบียนและเรียนในภาคฤดูรอน ไมนับเปนภาค
เรียนปกติและไมเสียสิทธ์ิในการรับปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่ไมเปนไปตามแผนการเรียนของโปรแกรมวิชา 
ไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 ขอ ๑๔ นักศึกษาภาคปกติหรือภาคสมทบที่ไดรับยกเวนการเรียนไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
  
 
 ขอ ๑๕ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูน้ันไดรับผลการเรียน “F” 
หรือ “NP” ในรายวิชาน้ัน และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณี 

ขอ ๑๖ ใหคณบดีหรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนรายวิชา และใหกรรมการ
วิชาการ เปนผูอนุมัติผลการศึกษา 

 
 ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
คําสั่ง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัย 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ค  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวย การเทยีบโอนผลการเรียนระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
________________ 

 
 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗และขอ ๒๖ 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี  
 
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตน
ไป 
 
 ขอ ๓ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 
 ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หลักสูตรไมตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทาและระดับปริญญาตรี 
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การโอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมถึง
การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 
 “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายถึง การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 
 “การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” 
หมายถึง การนําความรูนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือประสบการณการทํางานมาเทียบ
โอนความรูในรายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 “แฟมสะสมงาน” หมายถึง เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบเพ่ือแสดงวามีความรูตามรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนน้ัน 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ขอ ๕ การเทียบโอนผลการเรียน มี ๒ ประเภท คือ การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา 
นักศึกษาผูขอโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ตองกระทําใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาแรกที่

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
 ขอ ๖ รายวิชาที่นํามาโอนผลการเรียน และยกเวนการเรียน จะตองสอบไดมาแลวไมเกินสิบป โดยเริ่มนับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียนถึงวันที่เขาศึกษา 
 

ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  
 

หมวด ๑ 
การโอนผลการเรียน 
_____________ 

 
 ขอ ๘ นักศึกษาผูมีสิทธิโอนผลการเรียน ตองเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๙ การโอนผลการเรียน ตองโอนทุกรายวิชาที่ศึกษามา 
 
 ขอ ๑๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน สามารถโอนผลการเรียนได ในกรณีที่ศึกษามาจากหลักสูตร
เดียวกันกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การยกเวนการเรียนรายวิชา 

_____________ 
 
 ขอ ๑๑ นักศึกษาที่มีสิทธิยกเวนการเรียนรายวิชา จะตองเปนผูที่เคยศึกษารายวิชาที่ขอยกเวนการ
เรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เน้ือหาสาระไมนอยกวาสองในสามของเน้ือหาสาระ
ในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๑๒ การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองเปนรายวิชาที่มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวารายวิชาที่ขอ
ยกเวนการเรียนรายวิชา ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย และไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา C หรือ ๒.๐๐ ในรายวิชา
ที่นับหนวยกิต หรือไม ตํ่ากวา P หรือเทียบเทา และตองมีเน้ือหาสาระไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๑๓ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกินสองในสามของหนวย
กิตรวมขั้นตํ่าซึ่งกําหนดไวในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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 ขอ ๑๔ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในอีกสาขาหน่ึง 
ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด รวมเขาไปในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
ทั้งน้ีไมนําขอ ๖ และขอ ๑๒ มาพิจารณา 
 
 ขอ ๑๕ ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญาเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่
ศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง)ตองไมนอยกวา๓๐ หนวยกิต 
 
 ขอ ๑๖ การยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะยกเวนผล
การเรียนรายวิชาไดไมเกินสองในสามของจํานวนหนวยกิต ขั้นตํ่าซึ่งกําหนดไวในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยหนวยกิตน้ันตองไดมาจากการกระทําในกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 
 
 (๑) ผานการทดสอบมาตรฐาน 
 (๒) ผานการทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน 
 (๓) ผานการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 
 (๔) ผานการประเมินโดยการเสนอแฟมสะสมผลงาน  
 

หมวด ๓ 
การดําเนินงาน 

_____________ 
 
 ขอ ๑๗ นักศึกษาที่จะทําเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และยกเวนการเรียนรายวิชาตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและยื่นคํารองตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๘ ใหคณะแตงต้ังกรรมการจํานวนไมเกินหาคน พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่
คณะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวด ๔ 
ระยะเวลาในการศึกษาและสทิธิของนักศึกษา 

_____________ 
  
 ขอ ๑๙ นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียนรายวิชาตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหน่ึงปการศึกษา 
 
 ขอ ๒๐ การนับภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการ
เรียนรายวิชา ใหถือเกณฑจํานวน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
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 ขอ ๒๑ ผูที่ไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมสวนการยกเวนการเรียน
รายวิชา การยกเวนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไมมีสิทธิไดรับปริญญา
เกียรตินิยม 
 

หมวด ๕ 
คาระดับคะแนนการประเมินผล 

_____________ 
 ขอ ๒๒ การโอนผลการเรียนใหไดรับคาระดับคะแนนเดิม 
 
 ขอ ๒๓ การยกเวนการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดรับคาระดับคะแนนการประเมินผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เวนแตการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ไมตองบันทึกผลการเรียน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
             ( คุณหญงิกัลยา  โสภณพนิช ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
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ภาคผนวก ง  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2550 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้อาจารย์พิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

________________ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้อาจารย์พิเศษอาศยัอํานาจ

ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗สภามหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดสุติ จงึออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 ข้อ ๑  ข้อบังคบันีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

แตง่ตัง้อาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

 ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตภ่าคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓ในข้อบงัคบันี ้

 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง บุคคลท่ีมิได้เป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัเชิญมา

สอนทัง้รายวิชาเตม็ภาคเรียน 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

 ข้อ ๔  อาจารย์พิเศษต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(๑)  มีคณุวฒุิไม่ต่ํากว่าระดบัปริญญาโท และมีประสบการณ์ทางด้านการสอนระดบัอดุมศกึษา หรือ

ทําการวิจยัมาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี หรือ 

(๒) มีคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี และมีตําแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป หรือมีความ

ชํานาญการหรือมีผลงานทางวิชาการดีเดน่ จนได้รับรางวลัเกียรตยิศ ในด้านตา่งๆ เป็นท่ียอมรับของสงัคม 
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ข้อ ๕ วิธีการแตง่ตัง้อาจารย์พิเศษ 

 (๑)  ให้คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ ต่อสภา

วิชาการเพ่ือให้ความเห็น  แล้วจงึเสนออธิการบดีเพ่ือแตง่ตัง้เป็นอาจารย์พิเศษ  

 (๒)  ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทําบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็น

อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลยั โดยระบสุาขาวิชาท่ีชํานาญการ 

 (๓)  ให้คณะเลือกอาจารย์พเิศษจากบญัชีรายช่ือตาม (๒) ท่ีมีความชํานาญตรงกบัรายวิชา ท่ีคณะเปิด

สอน 

 

 ข้อ ๖การพ้นสภาพของอาจารย์พิเศษมีดงัตอ่ไปนี ้

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาถอด

ถอน 

(๔)  สภาวิชาการมีมตใิห้ถอดถอน 

 

ข้อ ๗  อตัราคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั หรือประกาศมหาวิทยาลยัแล้วแตก่รณี 

 

ข้อ  ๘   ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี  ้และมี อํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ             

คําสัง่ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉยั  

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
             ( คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช ) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
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ภาคผนวก จ 
หลักเกณฑการสอบ SDU-Thai Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   98 

 



มคอ. 2 

 

การทดสอบความสามารถทางภาษาไทย  SDU –THAI TEST 
 

 การวัดความสามารถในการใชภาษาไทย SDU–THAI TEST มี วัตถุประสงค ในการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาไทยของชาวตางประเทศ  ซึ่งไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแม โดยผูเขาสอบจะนํา
คะแนนมาย่ืนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  การจัดการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย    
(Thai Competency Test) จะจัดสอบใน ๔  ทักษะ คือ ทักษะการฟง  ทักษะพูด  ทักษะการอาน  ทักษะการ
เขียน  และความรูดานหลักภาษาไทย  โดยคะแนนแตละสวนเทากับรอยละ ๒๐  คะแนนที่ไดรับจากการ
ทดสอบสามารถนํามาวิเคราะหระดับความสามารถทางภาษาไทยเปน  ๖ ระดับดังน้ี 

ระดับ ความสามารถทางภาษาไทย 
ระดับที่ ๑ 
 

- ฟงแยกแยะเสยีงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตได ฟงเขาใจประโยคสั้นได 
- พูดสนทนาในชีวิตประจําวันในขั้นพ้ืนฐานได  เชน การแนะนําตัวเอง  การบอกความตองการ

ของตนเอง  
- อานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตได  อานคํางายๆ ได 
- เขียนตัวอักษรไทย  และคําศพัทงายๆ ได  เขียนประโยคสั้นๆ ได 
- มีความรูความเขาใจโครงสรางประโยคในภาษาไทย 

ระดับที่ ๒ 
 
 

- ฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง  ฟงและตอบคําถามเรื่องสั้นๆได 
- พูดสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น   แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ชอบไมชอบได    
- อานออกเสียงคําและประโยคสั้นๆ ได เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน ตอบคําถาม

จากเรื่องที่อานได   
- เขียนเลาเรื่องสั้นๆ  เขียนบันทึกประจําวัน  เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ  
- มีความรูความเขาใจตัวอักษร  สระ การผันวรรณยุกต ในเรื่องคําและพยางค   หนาที่ของคําใน

ประโยค  ประสมคําและสรางประโยคงายๆ ได    
ระดับที่ ๓ 
 

- ฟงและตอบคําถามขอความสั้นๆ ได  ฟงแลวจับประเด็นสําคัญ  สรุปสาระสําคัญ   และความ
ตองการของผูพูดได 

- พูดสนทนาแสดงความคิดเห็น  และแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงได  พูดเลาประสบการณ   
มีมารยาทในการสนทนา 

- อานออกเสียงคําควบกล้ําได  อานขอความสั้นๆ  และบทรอยกรองงายๆ เขาใจความหมายของ
คําและขอความที่อานไดมากขึ้น ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  สรุปขอคิดจากเรื่องที่อานได   

- เขียนเลาเรื่องไดมากขึ้น  เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนสรุปความ เขียนยอความได 
- มีความรูความเขาใจในเรื่องคําและพยางค หนาที่ของคําในประโยค การประสมคํา  และสราง

ประโยคงายๆ ได 
ระดับที่ ๔ 
 

- ฟงและตอบคําถามขอความได  ฟงเรื่องสั้นๆแลวจับประเด็นสําคัญ  สรุปสาระสําคัญ   บอก
ความตองการของผูพูดได แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ฟงไดอยางมีเหตุผล 

- พูดสนทนาแสดงความคิดเห็น  และแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงได  พูดเลาประสบการณ   
ใชนํ้าเสียงในการสนทนาไดอยางเหมาะสม   และมีมารยาทในการสนทนา 

- อานเรื่องนิทาน   บทรอยกรองสั้นๆ  ขาว  บทความขนาดสั้น เขาใจความหมายของคํา และ
ขอความที่อาน ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  แสดงความคิดเห็น  ยอและสรุปเรื่อง  บอก
แนวคิดจากเรื่องที่อานได 
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ระดับ ความสามารถทางภาษาไทย 
 - เขียนแสดงความคิดเห็นอยางสั้นได   เขียนยอเรื่อง  สรุปความจากเรื่องที่อานและฟงได  เขียน

ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดได  
- มีความรูเรื่องคํา   สํานวน  ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค   เลือกใชคําเหมาะสมกับโอกาส 

บุคคล และประเภทของงานเขียน 
ระดับที่ ๕ 
 

- ฟงเรื่องตางๆ จากสื่อหลายประเภท เชน ขาว เพลง วิทยุ โทรทัศน แลวจับประเด็นสําคัญ  สรุป
สาระสําคัญ   เลาเรื่องยอจากสิ่งที่ฟงได  บอกความตองการของผูพูดได แสดงความคิดเห็นใน
สิ่งที่ฟงเห็นคลอยตามหรือโตแยงอยางมีเหตุผล   

- พูดสนทนาในเรื่องตางๆได   พูดแสดงความคิดเห็นคลอยตามหรือโตแยงอยางมีเหตุผลได   
ทักษะการพูดในดานตางๆ เชน  พูดสรุปความ  บรรยายสรุป  พูดนําเสนองาน  ใชนํ้าเสียงใน
การพูดแตละประเภทไดอยางเหมาะสม   และมีมารยาทในการสนทนา 

- อานเรื่องสั้น บทรอยกรองประเภทตางๆ    ขาว บทความ สารคดี เขาใจความหมายของคํา  
สํานวน และเรื่องราวที่อาน ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  แสดงความคิดเห็น  ยอและสรุป
เรื่อง  บอกแนวคิดจากเรื่องที่อานได  มีวิจารณญาณในการอาน 

- เลือกใชคํา สํานวนที่เหมาะสมในงานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอความ  จดหมายสวนตัว  กรอก
แบบฟอรมตางๆ   เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอยาง
สรางสรรค  และมีมารยาทในการเขียน   

- มีความรูและความเขาใจคํา  สํานวน  คําพังเพยและสุภาษิต   ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค   
โครงสรางประโยค  ชนิดของประโยค     คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย   เลือกใชคําราชา
ศัพทและคําสุภาพไดอยางเหมาะสม  

ระดับที่ ๖ 
 

- ฟงเพลง ขาว บทความ สารคดี  แลวจับประเด็นสําคัญ  สรุปสาระสําคัญ   บอกความตองการ
ของผูพูดได แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ฟงเห็นดวยหรือโตแยงอยางมีเหตุผล  เลาเรื่องยอจากสิ่ง
ที่ฟงได มีทักษะการวิเคราะห วิจารณสิ่งที่ฟงได 

- พูดสนทนาทั้งทางการและไมเปนทางการได   เลือกใชคําสํานวนเหมาะสมกับการพูดใน
สถานการณตางๆ ในระดับดีมาก  ออกเสียงคําและประโยคในการสนทนาไดอยางชัดเจน  ใช  

ระดับที่ ๖ 
 

นํ้าเสียงในการพูดแตละประเภทไดอยางเหมาะสม   มีทักษะการพูดในดานตางๆ เชน      พูด
สรุปความ บรรยายสรุป พูดนําเสนองาน  การกลาวตอนรับ การกลาวแสดงความยินดี  การ
กลาวแสดงความเสียใจ  การพูดเปนพิธีกร มีทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น  การโตวาที   
และมีมารยาทในการสนทนา 

- อานงานเขียนประเภทตางๆ  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  แสดงความคิดเห็น  ยอและสรุป
เรื่อง  บอกแนวคิดจากเรื่องที่อานได    เขียนแผนภูมิความคิดจากเรื่องที่อานได  คิดขยายความ
จากสิ่งที่อานได   และมีวิจารณญาณในการอาน 

- มีทักษะในงานเขียนประเภทตางๆ   เขียนบรรยาย รายงาน  จดหมายประเภทตางๆ    เลือกใช
คํา สํานวนในการเขียนไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบงานเขียนในระดับดีมาก  และมีมารยาทใน
การเขียน 

- มีความรูและความเขาใจระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค  การยืมคํา   การสรางคําใน
ภาษาไทยคํา  สํานวน  คําพังเพยและสุภาษิต คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย คําราชาศัพท  
คําสุภาพ  โดยเลือกใชในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
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             อน่ึง ผูที่จะเขาศกึษาตอในระดับปริญญาตร ี จะตองมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาไทย 
ไมนอยกวารอยละ   ๖๐   หากคะแนนไมถึงตามที่กําหนดไว   จะอนุโลมใหเขาเรยีน แตจะตองเขารับการ
อบรมภาษาไทยเพ่ิมเติมจากหลักสูตรรภาษาไทย     
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ภาคผนวก ฉ  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรปุผลการวิจัยเชิงประเมินการใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
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รายงานสรปุผลการวิจัยเชิงประเมิน 
การใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2550 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เพื่อนาํมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2557 

บทนํา 
การวิจัยประเมินการใชหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค

สําคัญ คือ เพ่ือประเมินการใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550 ที่เริ่มใชในป พ.ศ. 2551 กลุมตัวอยางประกอบดวย 1) นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2551 (นักศึกษาช้ันปที่  3) จํานวน 145 คน และ 2) อาจารยประจําหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจจํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และการสัมภาษณ วิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณน้ัน ใชรหัสระบายสี (Color-Coding) และตารางวิเคราะหขอมูล 
(Data Matrix) โดยสามารถสรุปรายงานผลการวิจัยไดเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได เปน 2 ตอน ไดแกขอมูลทั่วไป และขอมูล
เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
ทั้ง 8 ดาน คือ 1) ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 2) ดานเน้ือหารายวิชา 3) ดานคุณลักษณะของอาจารย 4) 
ดานสื่อและโสตทัศนูปกรณ 5) ดานตําราเรียน 6) ดานสถานที่เรียน 7) ดานกระบวนการเรียนการสอน และ 8) 
ดานการวัดและประเมินผล ดังน้ี 
 
1.1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ผลสรุปขอมูลทั่วไปของอาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ พบวา รอยละ 72.73 เปนเพศ
หญิง และรอยละ 27.27 เปนเพศชาย วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 27.27 และรอยละ 
72.73 มี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท อาจารยสวนใหญมีประสบการณ ในการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7-9 ป คิดเปนรอยละ 45.45 มีประสบการณและมีตําแหนงทางวิชาการเพียงรอยละ 18.18 
ที่เหลือเปนอาจารยรอยละ 81.82  

สรุปผลขอมูลทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปที่ 3 พบวา นักศึกษารอยละ 82.03 
เปนเพศหญิง และรอยละ17.97 เปนเพศชาย ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา สวนใหญรอยละ 44.53 
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูที่ 2.50-2.99 
 
1.2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการประเมินการใชหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550 โดยอาจารยและนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 และ 2 ตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมความคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตรเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 ทั้ง 8 ดาน 
 

ขอคิดเห็น ( x ) (SD) 
แปล

ความหมาย 
อันดับที ่

1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.44 .570 เห็นดวย 1 

2. ดานเน้ือหารายวิชา 4.01 .719 เห็นดวย 4 

3. ดานคุณลักษณะของอาจารย 3.92 .900 เห็นดวย 5 

4. ดานสื่อและโสตทัศนูปกรณ (ภายในหองเรียนและ

สํานักวิทยบริการ) 

3.89 .868 เห็นดวย 6 

5. ดานตําราเรียน 3.82 .769 เห็นดวย 7 

6. ดานสถานทีเ่รียน 3.70 .668 เห็นดวย 8 

7. ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.08 .867 เห็นดวย 3 

8. ดานการวัดและประเมินผล 4.34 .623 เห็นดวย 2 

คาเฉลี่ยรวม 4.02 0.74 เห็นดวย - 

 
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเห็นดวยในดานวัตถุประสงคของ

หลักสูตรเปนอันดับแรก (�̅�𝑥= 4.44, SD = .570) รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผล (�̅�𝑥= 4.34, SD = 

.623) และดานกระบวนการเรียนการสอน (�̅�𝑥= 4.08, SD = .867) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อาจารยเห็นดวย

นอยที่สุดในดานสถานที่เรียน (�̅�𝑥= 3.70, SD = 0.668)  
 
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 ทั้ง 8 ดาน 
 

ขอคิดเห็น ( x ) (SD) 
แปล

ความหมาย 
อันดับที ่

1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.26 .655 เห็นดวย 2 

2. ดานเน้ือหารายวิชา 4.16 .686 เห็นดวย 3 

3. ดานคุณลักษณะของอาจารย 4.30 .733 เห็นดวย 1 

4. ดานสื่อและโสตทัศนูปกรณ (ภายในหองเรียนและ

สํานักวิทยบริการ) 

4.02 .811 เห็นดวย 7 

5. ดานตําราเรียน 4.10 .827 เห็นดวย 6 

6. ดานสถานทีเ่รียน 3.85 .868 เห็นดวย 8 

7. ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.11 .830 เห็นดวย 5 
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ขอคิดเห็น ( x ) (SD) 
แปล

ความหมาย 
อันดับที ่

8. ดานการวัดและประเมินผล 4.11 .752 เห็นดวย 4 

คาเฉลี่ยรวม 4.11 0.77 เห็นดวย - 

 
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเห็นดวยในดานคุณลักษณะของอาจารย

เปนอันดับแรก (�̅�𝑥= 4.30, SD = .733) รองลงมาคือดานวัตถุประสงคของหลักสูตร (�̅�𝑥= 4.26, SD = .655)

และดานเน้ือหารายวิชา (�̅�𝑥= 4.16, SD = .686) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เห็นดวยนอยที่สุดในดานสถานที่

เรียน (�̅�𝑥= 3.85, SD = 0.868) 
 
2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณรายบุคคลอาจารยประจําหลักสูตร (Individual 
Interview) จํานวน 4 คน และสัมภาษณกลุมนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Group Interview) 
จํานวน 8 คน สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น คือ 1) ความคิดเห็นเก่ียวการใชหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจใน
ปจจุบัน (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และ 2) 
ความคาดหวังเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในอนาคต โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 
2.1 สรุปผลขอมูลการสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเก่ียวกับการใช
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในปจจุบัน (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ทั้ง 8 ดาน สามารถสรุปไดวา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความเหมาะสมใน
หลายประการ อยางไรก็ตาม พบวา หลักสูตรยังตองปรับปรุงในบางประการ เชน ความซ้ําซอนของเน้ือหาใน
รายวิชา การใชสื่อการสอน รวมทั้งอุปกรณการสอน ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 3 ตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณความคิดเห็นอาจารยที่มีตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจในปจจุบัน 
 

ดาน มีความเหมาะสม ไมมีความเหมาะสม 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

o สายงานวิชาชีพของหลักสูตร
ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

o มีการมุงเนนเรื่องคุณภาพ บุคลิกภาพ 
การมีจิตสํานึก และจริยธรรม 

- 

เน้ือหารายวิชา โครงสรางรายวิชาในหลักสูตร 

เน้ือหาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

o ความซ้ําซอนของเน้ือหา
รายวิชา 

o ช่ือรายวิชาถูกจํากัดและ
เฉพาะทางเกินไป 
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ดาน มีความเหมาะสม ไมมีความเหมาะสม 

คุณลักษณะของอาจารย o ความรูความสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

o คุณธรรมและจริยธรรม 
o การพัฒนาตนเองเรื่องความรูดาน

ธุรกิจ 

อาจารยสวนใหญไมไดสําเร็จ

การศึกษาในดานธุรกิจ 

สื่อและโสตทัศนูปกรณ มีโปรแกรม Microsoft Office ที่ทันสมัยและ

ใชงานงาย 

o การขาดอุปกรณที่จําเปน
ตอการเรียนการสอน 

o การเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ 

ตําราเรียน เน้ือหาในเอกสารประกอบการสอนสอดคลอง

กับเน้ือหาของรายวิชา 

 

o เน้ือหาบางรายวิชาไม
ครอบคลุมวัตถปุระสงคใน
รายวิชา 

o การนํา Commercial 
Book มาใชประกอบการ
สอนในบางรายวิชา 

สถานที่เรียน ความสะอาดของหองเรียน การขาดหองปฏิบัติการสํานักงาน 

กระบวนการเรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 

สัดสวนการใชภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับรายวิชา - 

ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับลักษณะหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่คาดหวัง
ทั้ง 8 ดาน พบวา อาจารยในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความคิดเห็นวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ควรตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลาย
ประการ ดังแสดงในตารางที่ 4 ตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 4  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณความคิดเห็นอาจารยที่มีตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจที่คาดหวัง 
 

ดาน ความคาดหวัง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ิมแขนงการบริหารในสายงานวิชาชีพของหลักสูตร 

เน้ือหารายวิชา o การปรับรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซอนกัน 
o การตรวจสอบและวิพากษเน้ือหารายวิชาทุกปการศึกษา 
o การเพ่ิมรายวิชาคายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

คุณลักษณะของอาจารย o การพัฒนาความรูทางธุรกิจ 
o การกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของอาจารยใหชัดเจน 
o การใชศักยภาพอาจารยหลักสูตรอ่ืน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
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ดาน ความคาดหวัง 

สื่อและโสตทัศนูปกรณ o การปรับปรุงอุปกรณในบางหองเรียน 
o การนําสื่อที่มีอยูมาใชอยางคุมคา 

ตําราเรียน o ปรับปรุงเน้ือหาใหมีความทันสมัย มคีวามยากงายเหมาะสมกับ
รายวิชา และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรทุกปการศึกษา 

o มีการวิพากษตําราหรือเอกสารประกอบการสอน 
สถานที่เรียน o จัดหาหองปฏิบัติการสํานักงาน 

o การเรียนในสถานประกอบการจริง 
กระบวนการเรียนการสอน o กิจกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายและนาสนใจ 

o การใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล - 

 
2.2 สรุปผลขอมูลการสัมภาษณนักศึกษาประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณนักศึกษาประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเก่ียวกับการใช
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในปจจุบัน (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ทั้ง 8 ดาน สามารถสรุปไดวา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความเหมาะสมในหลาย
ประการ แมวาจะพบวาหลักสูตรยังมีความไมเหมาะสมในบางเรื่อง ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5 ตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณความคิดเห็นนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจในปจจุบัน 
 

ดาน มีความเหมาะสม ไมมีความเหมาะสม 

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

o ความทันสมัยของหลักสูตรซึ่ง
สงเสริมการประกอบอาชีพ 

o ความรูดานธุรกิจ 

o ขาดเน้ือหาทางภาษาศาสตร 
o ไมมีความรูดานธุรกิจในสาขาอ่ืน 

เน้ือหารายวิชา การนําไปใชในการทํางาน o ความซ้ําซอนของรายวิชา 
o การจัดลําดับรายวิชา 

คุณลักษณะของอาจารย o ความรูความสามารถ 
o การใหคําปรึกษา 
o บุคลิกภาพ 

เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาของ

รายวิชา 

สื่อและโสตทัศนูปกรณ o สื่อและโสตทัศนูปกรณใน
หองเรียนมีความเพียงพอ 

o ความทันสมัยของหนังสือ
ตางประเทศ 

o ความไมทันสมยัของ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่
เปน Microsoft Office 2003 ใน
บางหองเรียน 

o การเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ตไร
สาย (Wireless) 
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ดาน มีความเหมาะสม ไมมีความเหมาะสม 

ตําราเรียน o เน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา และ
จุดประสงคการเรียนรู 

o เน้ือหามีความทันสมัย 

การจัดพิมพเน้ือหาตาม PowerPoint 

สถานที่เรียน - o ขนาดของหองเรียน 
o หองเรียนไมเพียงพอ 
o อุปกรณในหองเรียนเสื่อมสภาพ 

กระบวนการเรียนการ

สอน 

o การวางแผนและเตรียมการ
สอนตามวัตถุประสงคการ
เรียนรู 

o การจัดกิจกรรมในหองเรียน 
o การเปดโอกาสใหแสดงความ

คิดเห็น 

o ขาดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกหองเรียน 

o ไมมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การวัดและประเมินผล o วิธีการวัดและประเมินผลระบุ
ไวอยางชัดเจน 

o การเปดโอกาสใหนักศึกษามี
สวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล 

ไมมีการใหคะแนนการเขาช้ันเรียน 

 
ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่

คาดหวังทั้ง 8 ดาน พบวา นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความคิดเห็นวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ควรตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลาย
ประการ ดังแสดงในตารางที่ 6 ตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณความคิดเห็นนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจที่คาดหวัง 

ดาน ความคาดหวัง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ิมการมุงเนนดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในสายงานอ่ืนๆ 

เชน ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ การบัญชี และการจัดการ 

เน้ือหารายวิชา o ปรับเปลี่ยนเน้ือหาในรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซอนกัน 
o ปรับเปลี่ยนการจัดลําดับการเรียนการสอนในบางรายวิชา 
o เพ่ิมเติมรายวิชาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟทแวร 

การใชอุปกรณสํานักงาน 
o ตัดรายวิชาศึกษาทั่วไปบางรายวิชาออก 

คุณลักษณะของอาจารย o พัฒนาเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาของรายวิชา 
o เพ่ิมชองทางการใหคําปรึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
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ดาน ความคาดหวัง 

สื่อและโสตทัศนูปกรณ o ปรับปรุงดานสภาพความพรอมใชงานและความทันสมัยของสื่อ
และโสตทัศนูปกรณ 

o มีการจัดต้ังหองสมุดของหลักสูตร 
ตําราเรียน o ตรวจทานเน้ือหาและการสะกดคําในเอกสารประกอบการสอนให

ถูกตองกอนตีพิมพ 
o ใหทุกรายวิชาจัดทําเอกสารประกอบการสอนเปนเน้ือหามากกวา

เปนการจัดพิมพเน้ือหาตาม PowerPoint 
สถานที่เรียน o จัดขนาดหองเรียนใหเหมาะสมไมเล็กไมใหญเกินไป 

o ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องครุภัณฑในหองเรียนใหใหมและนา
ใชกวาน้ี 

กระบวนการเรียนการสอน o ความหลากหลายและความนาสนใจของกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

o ลักษณะการจดักิจกรรมและการมอบหมายงาน 
o การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียน 

การวัดและประเมินผล o การวัดและประเมินผลที่โปรงใสและตรวจสอบได 
o การเปดโอกาสใหนักศึกษามสีวนรวมในการกําหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
 
สรุป 

ผู วิจัยไดนําเสนอสรุปรายงานผลการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ นําเสนอในรูปแบบตารางจํานวน 6 ตารางดังแสดงขางตนใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก ความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และความ
คาดหวังเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในอนาคต 

จากสรุปรายงานดังกลาว ในสวนประเด็นแรก ความเหมาะสมของหลักสูตร ทั้งอาจารยและนักศึกษา
มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่อง 1) เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรสามารถนําไปใชกับการทํางานตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 2) อาจารยมีความรูความสามารถ และ 3) เน้ือหาในตําราเอกสารประกอบการสอน
สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา นอกจากน้ี อาจารยและนักศึกษามีความคาดหวังตรงกันเก่ียวกับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจในอนาคตในเรื่อง 1) ความตองการใหหลักสูตรมุงเนนการใชภาษาอังกฤษในสายวิชาชีพ
ธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 2) มีการปรับรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซอน 3) อาจารยพัฒนาศักยภาพทั้งความรูธุรกิจและ
เทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา และ 4) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
นาสนใจ 
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ผลสํารวจความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียตอหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ             

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

Need Analysis of Stakeholders towards the Bachelor’s Degree of Arts 

 in Business English (Revised 2014) 
 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งน้ี คือ ศึกษาขอมูลความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 โดยขอมูลเชิงปริมาณเก็บ

จากกลุมลูกคา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 341 คน ดวยแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงบรรยาย ขอมูลเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร จํานวน 6 

ทาน ดวยการสนทนากลุม และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่  6 มีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รอยละ 66.87) และตลาดแรงงานที่

มีความตองการบัณฑิตที่สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ เปนตลาดแรงงานที่มี

ขนาดใหญและมีความหลากหลาย  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 ทราบถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ และตระหนักวาตนมี

ความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการทํางานในอนาคต  

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 เห็นวา สาขาวิชาทางภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการทํางานใน

อนาคต ไดแก การสื่อสารทางธุรกิจ (รอยละ 33.43) และการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (รอยละ 

27.46) มากกวาการสอน (รอยละ 5.97) การแปล (รอยละ 5.97) และวรรณกรรม (รอยละ 0.30) 

ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรที่วาหลักสูตรฯ 

ควรเนนการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารทางธุรกิจ เพ่ือใหบัณฑิต

สามารถนําไปปรับใชในการทํางานได   

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 เห็นวารายวิชาภาษาอังกฤษที่มีความจําเปนในหลักสูตรฯ        

3 อันดับแรกคือ (1) วิธีการออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (2) การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกตาง และ (3) การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจ  สวนรายวิชาที่เปนความรูและทักษะดานอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตอการทํางานในอนาคต    

3 อันดับแรกคือ (1) การศึกษาการประกอบธุรกิจ (2) การเงินธุรกิจ และ (3) หลักการบัญชี 

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับขอแนะนําจากศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และ

ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร  

6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่ทางหลักสูตรฯ รางไว ตรงกับความตองการของศิษยเกา ผูใช

บัณฑิต และผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร 
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1. วัตถุประสงคการวิจัย 

วัตถุประสงคการวิจัยครั้งน้ี คือ เพ่ือศึกษาขอมูลความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ศิษย

เกา ผูใชบัณฑิต และผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557  

2. วิธีวิจัย 

เพ่ือใหไดขอมูลทั้งเชิงกวางและเชิงลึก ผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี  

2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในงานวิจัยช้ินน้ีคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 330,329 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน 

(Stratified random sampling) จากโรงเรียนในภูมิภาคตางๆ ที่มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทั้ง 42 เขตต้ังอยู   

ผูวิจัยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชตารางคํานวณของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ที่

ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน +/- 10% ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการที่ 100 คน 

อยางไรก็ตามเพ่ือใหงานวิจัยช้ินน้ีมีความนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 335 คน 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชงิปรมิาณ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองจาก

ผู เช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน กอนนํามาทดลองใชกับกลุมนํารอง แบบสอบถามเก็บขอมูลใน 6 ดาน 

ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

2. ความตองการศึกษาตอสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา  

3. ความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ 

4. ความคิดเห็นเรื่องความรูและทักษะภาษาอังกฤษที่มีความจําเปนตอการทํางานในอนาคต 

5. ความคิดเห็นเรื่องความรูและทักษะดานอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนตอการทํางานในอนาคต  

6. การตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  

เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล  

สถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวยรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร จํานวน 6 ทาน 

ประกอบดวย   
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ศิษยเกา 

1. คุณศิริพร แซกวาน  

ตําแหนง Corporate Account Manager บริษัท Asian Tigers Mobility Thailand จํากัด 

2. คุณทิพากร พฤกษประทีป  

ตําแหนง Senior Supervisor บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

ผูใชบัณฑิต  

1. คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ  

ตําแหนง Senior Marketing Manager บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

2. อาจารย ดร.สิรินาถ แพทยังกุล  

ตําแหนง ประธานหลักสูตรบริการลูกคา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ผูเชีย่วชาญดานหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยสิริบุปผา อุทารธาดา  

ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลพระนคร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน พนาวาส  

ตําแหนง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชงิคุณภาพ 

การสนทนากลุม (Focus Group) ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนและดานหลักสูตรและ

เน้ือหารายวิชา โดยมุงเนนประเด็นในเน้ือหาหลักสูตร จุดเดน จุดดอย และขอควรปรับปรุง 

เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการถอดเทปสนทนา และจัดกลุมวิเคราะห   

3. ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสรุปประเด็นหลักไดดังน้ี  

3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

1. กลุมตัวอยางรอยละ 99.10 คิดวาตนเองมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการทํางานใน

อนาคต และสาขาวิชาทางภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต เรียงตามลําดับ ดังน้ี คือ 

การสื่อสารทางธุรกิจ (33.43%) การสื่อสารในชีวิตประจําวัน (27.46%) ภาษาศาสตร (26.87%) 

การสอน (5.97%) การแปล (5.97%) และวรรณกรรม (0.30%)  

2. ในภาพรวม กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางย่ิงเรื่องความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการ

ประกอบอาชีพ (x� = 4.50, SD = 0.41) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวย

อยางย่ิงเปนอันดับหน่ึงในเรื่องการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สงผลให

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากขึ้น (x� = 4.67, SD = 0.51) รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษมี
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   116 

 



มคอ. 2 

 

ความจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต (x� = 4.56, SD = 0.61) และอันดับตอมา คือ 

ภาครัฐและภาคเอกชนตองการบุคลากรที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานได (x� = 4.51, 

SD = 0.56) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นความคิดเหน็ (𝐱𝐱�) (SD) ความหมาย อันดับ 

1. การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   

    สงผลใหภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากขึน้  

4.67 

 

0.51 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 1 

2. ภาครัฐและภาคเอกชนตองการบุคลากรที่สามารถ 

    ใชภาษาอังกฤษในการทํางานได 

4.51 0.56 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 3 

3. ภาษาอังกฤษจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 4.56 0.61 เห็นดวยอยางยิ่ง 2 

4. ขาพเจาคิดวาหากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี    

    สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ขาพเจาสามารถหางาน   

    ทําไดงาย 

4.42 

 

 

0.60 

 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง  5 

5. ขาพเจาคิดวาหากจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

    สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ขาพเจาสามารถประกอบ 

    อาชีพที่ตองการได 

4.39 

 

0.66 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง  6 

6. ขาพเจาคิดวาหากจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

    สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ขาพเจาสามารถกาวหนา 

    ในสายอาชีพได  

4.45 

 

0.64 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง  4 

คาเฉลี่ยรวม 4.50 0.41 เห็นดวยอยางยิ่ง - 

 
3. ในภาพรวม กลุมตัวอยางเห็นวาความรูและทักษะภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางย่ิงตอการ

ทํางานในอนาคต (x� = 4.44, SD = 0.40) ทั้งน้ี วิธีการออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจมีความ

จําเปนอยางย่ิงเปนอันดับแรก (x� = 4.53, SD = 0.57) รองลงมา คือ การเรียนรูภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกตาง (x� = 4.48, SD = 0.57) และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (x� = 4.48, SD = 0.62) เปนอันดับที่สาม ดังรายละเอียดในตาราง

ที่ 2 

ตารางที่ 2 ความคิดเหน็เรื่องความรูและทกัษะภาษาอังกฤษที่มีความจําเปนตอการทํางานในอนาคต 

ประเด็นความคิดเหน็ (𝐱𝐱�) (SD) ความหมาย อันดับ 

1. โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.35 0.62 จําเปนอยางย่ิง 9 

2. เทคนิคการอานภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ 4.47 0.55 จําเปนอยางย่ิง 4 

3. วิธีการออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 4.53 0.57 จําเปนอยางย่ิง 1 
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ประเด็นความคิดเหน็ (𝐱𝐱�) (SD) ความหมาย อันดับ 

4. การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 4.46 0.63 จําเปนอยางย่ิง 7 

5. การเขียนบันทึกขอความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

    อิเล็กทรอนิกส จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ  

4.42 0.61 จําเปนอยางย่ิง 6 

6. การพูดเพ่ือนําเสนอผลงานทางธุรกิจ 4.47 0.63 จําเปนอยางย่ิง 5 

7. การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรม 

    ที่แตกตาง 

4.48 0.57 จําเปนอยางย่ิง 2 

8. การแปลเอกสารทางธุรกิจ (อังกฤษ – ไทย,  

    ไทย – อังกฤษ) 

4.43 0.63 จําเปนอยางย่ิง 8 

9. การเขียนรายงานทางธุรกิจ 4.35 0.65 จําเปนอยางย่ิง 10 

10. การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

     เชิงธุรกิจ 

4.48 0.62 จําเปนอยางย่ิง 3 

คาเฉลี่ยรวม 4.44 0.40 จําเปนอยางยิง่ - 

 
4. ในภาพรวม กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาความรูและทักษะดานอ่ืนๆ มีความจําเปนอยางย่ิง 

ตอการทํางานในอนาคต (x� = 4.34, SD = 0.46) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา กลุมตัวอยาง

เห็นวาการศึกษาการประกอบธุรกิจมีความจําเปนอยางย่ิงตอการทํางานในอนาคตเปนอันดับแรก 

(x� = 4.45,   SD = 0.61) รองลงมาคือ การเงินธุรกิจ (x� = 4.43, SD = 0.63) และหลักการ

บัญชี (x� = 4.41, SD = 0.66) เปนอันดับที่สาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความคิดเหน็เรื่องความรูและทกัษะดานอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตอการทาํงานในอนาคต 

ประเด็นความคิดเหน็ (𝐱𝐱�) (SD) ความหมาย อันดับ 

1. การเรียนรูกระบวนการในการจัดสัมมนาทางธุรกิจ 4.29 0.62 จําเปนอยางย่ิง 7 

2. วิจัยเบ้ืองตน  4.14 0.65 จําเปน 10 

3. การจัดการทรัพยากรมนุษย 4.26 0.64 จําเปนอยางย่ิง 8 

4. หลักการตลาด 4.37 0.66 จําเปนอยางย่ิง 6 

5. หลักเศรษฐศาสตร 4.37 0.63 จําเปนอยางย่ิง 5 

6. กฎหมายธุรกิจ 4.40 0.66 จําเปนอยางย่ิง 4 

7. การเงินธุรกิจ 4.43 0.63 จําเปนอยางย่ิง 2 

8. หลักการบัญชี 4.41 0.66 จําเปนอยางย่ิง 3 

9. การศึกษาการประกอบธุรกิจ  4.45 0.61 จําเปนอยางย่ิง 1 

10. สถิติธุรกิจ 4.23 0.66 จําเปนอยางย่ิง 9 

คาเฉลี่ยรวม 4.34 0.46 จําเปนอยางยิง่ - 
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5. นักเรียนผูตอบแบบสอบถามจะเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 66.87 

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ 

ขอมูลเชิงคุณภาพสามารถแบงขอคนพบไดเปน 2 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และ 2) ดานหลักสูตรและเน้ือหารายวิชา ดังน้ี 

3.2.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ในดานการจัดการเรียนการสอนน้ัน ผลจากสนทนากลุม สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) 

ทักษะภาษาอังกฤษ 2) รายวิชาบริหารธุรกิจ และ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังขอคนพบตอไปน้ี  

1. ทักษะภาษาอังกฤษ ทางหลักสูตรฯ ควรเติมเต็มทักษะพ้ืนฐานใหแนน ทั้งความรูดานคําศัพทและ

ไวยากรณ ตลอดจนทักษะการอาน การเขียน การพูด และการฟงในสถานการณจริง สําหรับ

นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษที่ไมดี หลักสูตรฯ ควรจัดใหเขารวมคลินิกภาษาอังกฤษ

เสริม เพ่ือใหสามารถเรียนรูทันนักเรียนคนอ่ืนในหองเรียน  

2. รายวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรฯ ควรเชิญวิทยากรภายนอกจากสาขาทางธุรกิจมาบรรยาย เพ่ือให

นักศึกษาทราบความสําคัญของธุรกิจในแงตางๆ และควรเสริมวาภาษาอังกฤษมีความสําคัญ

อยางไรในอนาคต เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นวาโลกธุรกิจภายนอกมีลักษณะอยางไร และจะไดคนพบ

ความตองการของตัวเอง  

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ควรเนนใหนักศึกษาไดคิดและสรางสรรคผลงานเพ่ือ

ฝกทักษะเพ่ิมมากขึ้น เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห วิจารณ นําเสนอผลงาน โดย

ตัวอยางและบริบทที่นํามาสอนควรมีความทันสมัยและตรงกับสภาพการใชงานจริง ผนวกกับการ

ใชกรณีศึกษา การสืบคน นอกจากน้ัน หลักสูตรฯ ควรติดตอและประสานงานกับองคกรธุรกิจที่

สามารถรับนักศึกษาฝกงาน เพ่ือเสริมทักษะทางดานสังคม ทั้งน้ี ตลาดแรงงานมีความตองการ

บัณฑิตที่มีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษที่มีพ้ืนฐานทางดานธุรกิจ แตบัณฑิตควรเปนผูที่    

รูรอบ ใฝรูใฝเรียน มีความสามารถคิดวิเคราะห กลาคิด กลาแสดงออก มีความตรงตอเวลา ขยัน

ขันแข็ง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได นอกจากน้ันยังเปนการปรับความคิดใหกับนักศึกษาวา

เน้ือหาที่เรียนเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนตอตลาดแรงงาน 

3.2.2 หลักสูตรและเนื้อหาในรายวิชา 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เนนภาษาอังกฤษเปนหลักและธุรกิจ

เปนรอง จึงควรเนนยํ้าจุดยืนดังกลาวในความเปนหลักสูตรประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ดานภาษาศาสตรประยุกต ทั้งน้ีการเขียนคําอธิบายรายวิชาควรยํ้าใหเห็นกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เนนทักษะดานภาษาและความรูทางดานธุรกิจใหชัดเจน อยางไรก็ตาม สวน

ปรัชญายังขาดการกลาวถึงตัวธุรกิจ ดังน้ัน หากเนนในเรื่องธุรกิจดวย ควรใสขอความในปรัชญา

ใน มคอ. 2 ใหสอดคลองกัน   
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2. สัดสวนของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาบริหารธุรกิจมีความเหมาะสม แตจํานวนหนวยกิตมีมาก

เกินไป ควรรวบรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซอนกันเปนรายวิชาเดียวกัน โดยเขียนรายวิชาเปนของ

หลักสูตรฯเอง ไมนําหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมาใชโดยตรง อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญให

ความเห็นวาหลายวิชาทางดานบริหารธุรกิจในหลักสูตรน้ีลงลึกในรายละเอียดมากเกินไป และ

ไมไดนํามาใชในการทํางานจริง ดังน้ันควรเนนพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ

มากกวา  

4. สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม แสดง

ใหเห็นความสอดคลองกับหลักสูตรที่รางไวในหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

1. กลุมลูกคาของหลักสูตรฯ ซึ่งคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 มีความตองการศึกษาตอใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รอยละ 

66.87) ซึ่งสอดคลองกับกับผูใชบัณฑิตที่ใหความคิดเห็นวาตลาดแรงงานมีความตองการบัณฑิตที่

สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจอยางมาก โดยตลาดแรงงานดังกลาวมีขนาดใหญ

และมีความหลากหลาย   

2. กลุมลูกคาของหลักสูตรฯ หรือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ทราบถึงความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษ และตระหนักวาตนมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการทํางานในอนาคต โดย

สาขาวิชาทางภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต ไดแก การสื่อสารทางธุรกิจ (รอยละ 

33.43) และการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (รอยละ 27.46) โดยกลุมตัวอยางเห็นวาสาขาวิชา

ดังกลาวมีความสําคัญและจําเปนกวาการสอน (รอยละ 5.97) การแปล (รอยละ 5.97) และ

วรรณกรรม (รอยละ 0.30)  ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูเช่ียวชาญ

ดานหลักสูตรที่วา หลักสูตรฯ ควรเนนการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสาร

ทางธุรกิจ เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนําไปปรับใชในการทํางานได  

3. แมวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เห็นวาความรูและทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับโครงสราง

และการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจ และการเขียนรายงานทางธุรกิจมีความจําเปนตอการ

ทํางานในอนาคตเปนอันดับสุดทาย อยางไรก็ตาม ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูเช่ียวชาญดาน

หลักสูตรมีความคิดเห็นตรงกันวา หลักสูตรฯ ควรพัฒนาใหนักศึกษามีความรูและเช่ียวชาญใน

เรื่องทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ความรูดานคําศัพทและไวยากรณ มีความมั่นใจและใชภาษาได

อยางถูกตองเหมาะสม   

4. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่ทางหลักสูตรฯ รางไว ตรงกับความตองการของภาคธุรกิจ เชน  

มีความรูและทักษะภาษาอังกฤษควบคูกับความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ มีความรูดานการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทํางานในสายงานทางธุรกิจ รูจักคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 

แกไขปญหา และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
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5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับขอแนะนําจากศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และ

ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร เชน การบรรยายที่เนนเน้ือหาอังกฤษและธุรกิจ (Content-based 

Curriculum) การเรียนรูผานการทํางาน (Task-based Curriculum) และการทํากิจกรรม 

(Activity-based Curriculum) ทั้งน้ีหลักสูตรฯ ควรนําคําแนะนําจากศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และ

ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรมาปรับปรุงคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การใชกรณีศึกษา 

การเชิญผูเช่ียวชาญทางดานธุรกิจมาบรรยาย หรือการเปดโอกาสใหนักศึกษาไปเรียนรูและมี

ประสบการณตรงในองคกรทางธุรกิจ 
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ภาคผนวก ฌ 
รายละเอียดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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รายละเอียดการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

1. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

1. ปรัชญา 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการ

ผลิตบัณฑิตดานเลขานุการ การโรงแรม และ 

การตลาด โดยมีความรูและสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษในวิชาชีพรวมทั้งวิธีปฏิบัติทาง

ธุ ร กิ จ  (Business Protocol) ด ว ย ก า ร ใ ห

การศึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถนําความรู

ดานการสื่อสารและเทคโนโลยี มาประยุกตใชใน

การศึกษา การทํางาน และการพัฒนาตนเอง 

เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการ

พัฒนาตนเองและองคกร รวมทั้งสามารถดํารง

ตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

1. ปรัชญา 
มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความ

เช่ียวชาญในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในวิชาชีพทางธุรกิจ สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํ างาน มี
บุคลิกภาพดี รูจักมารยาทสังคม มีความคิด
สรางสรรค  มี ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห ความสามารถในการแกปญหา 
และการตัดสินใจ เปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต 
มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับใน
ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  
2. ความสําคัญ 
        สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สงผลให
ภ าษ า อั งก ฤ ษ ซึ่ ง เป น ภ าษ าส าก ล ท วี
ความสําคัญมากย่ิงขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่
ตองการบุคลากรที่ มี ความรูสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
โด ยมี ค วาม เข า ใจค วาม แตก ต า งท าง
วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ ผาน
เครื่อ งมื อที่ ทั นสมั ย  ไม ละทิ้ งคุณ ธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเห็นความสําคัญ
จึ งได ทํ าการพัฒ นาปรับปรุ งหลั กสู ต ร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพรอมบัณฑิตให
สามารถแข งขัน ในตลาดแรงงานทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศได 

 

2. วัตถุประสงคหลักสูตร 
1. เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในสายงานวิชาชีพดานเลขานุการ
รวมทั้งงานสํานักงาน งานการโรงแรมและงาน
บริการ ตลอดจนงานดานการตลาด อยางมี

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 
1. มีความรูความสามารถและทักษะในการ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในสาย
งานทางธุรกิจ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ประยุกตใชภาษาอังกฤษในทฤษฎีการจัดการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาใชพัฒนา
งานธุรกิจระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ื อให มี ความรู พ้ื นฐานทั่ วไปด าน ธุรกิจ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ การบริหารจัดการ  
การคิดเชิงวิเคราะหและมีทักษะในการตัดสินใจ 
4. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองเปนผูมีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ จริยธรรมและเจตคติที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจ 
5. เ พ่ื อ ให ส าม ารถ พั ฒ น าต น เอ ง เป น ผู มี
บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธตอผูรวมงาน 
6. เพ่ือใหมีจิตสํานึกที่ดี ตระหนักตอหนาที่ใน
ฐานะเป นสมาชิกของสั งคม ไทย อ นุ รักษ
สิ่ งแวดลอม  รวมทั้ งรักษาเอกลักษณ และ
วัฒนธรรมอันดีของชาติ  

2. มีความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ และวิธีปฏิบัติ
ทางธุรกิจ  
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิผล 
4. มี บุคลิกภาพดี รูจักมารยาทสังคม มี
ความคิดสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห 
แ ก ป ญ ห า  แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  
5. มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ และใฝเรียนรูตลอดชีวิต  
 
 
 

 
2. โครงสรางหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภายหลังการปรับปรุง 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต 
ที่แตกตาง 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 30 หนวยกิต ไมแตกตาง 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต 89 หนวยกิต ลดลง 6 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต ไมแตกตาง 
จํานวนหนวยกิตรวม 131 หนวยกิต 125 หนวยกิต ลดลง 6 หนวยกิต 
 
3. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 

การเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สามารถแบง
ออกเปน 4 กลุมใหญๆ ดังตอไปน้ี  

1. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีการรวมเน้ือหา และปรับแกรหัสวิชา ช่ือวิชา และคําอธิบายรายวิชา 
ทั้งหมด 4 รายวิชา ไดแก 
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วิชาเฉพาะดาน 
 1551132  การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 
 1552126  การอานตีความเอกสารทางธุรกิจ 

วิขาเลือก 
 1552635  ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด  
 1552638  ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน  

2. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 ที่ปรับแกรหัสวิชา ช่ือวิชา และคําอธิบายรายวิชา มีทั้งหมด 16 รายวิชา ไดแก 
วิชาเฉพาะดาน 
 1551133  กลวิธีการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 1551134  การติดตอทางธุรกิจ 
 1551135  การออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
 1552125  การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ 
 1552128  การเขียนรายงานทางธุรกิจ 
 1553122  การเขียนเชิงสรางสรรคในบริบทธุรกิจ 
 1553123  การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
 1553226  การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ – ไทย) 
 1553227  การแปลทางธุรกิจ (ไทย – อังกฤษ) 
 1553624  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดวยเทคโนโลยี 
 1553906  การศึกษาดวยตนเองดานธุรกิจ 
 1554806  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

วิขาเลือก 
 1552639  ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส 
 1552648  ภาษาอังกฤษสําหรับการธนาคาร 
 1552650  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจนําเขาและสงออก 
 1552651  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 

3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 ที่ยกเลิกมีทั้งหมด 14 รายวิชา ไดแก 
วิชาแกน 
 1551116  การเขียนเชิงธุรกิจ 1 

วิชาบังคับ 
 1552630  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 1 
 1552631  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 2 
 1553613   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

วิชาเลือก 
 1551605  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
 1551606  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
 1553614  ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
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 1553615  ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2 
 1553616  ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารกิจการ 
 3511201  การจัดการและพฤติกรรมองคกร 
 3513204  การจัดการความรู 
 3562401  การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 3563104  พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม 
 3592203  เศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจ 

4. รายวิชาใหมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 มีทั้งหมด 24 รายวิชา ไดแก 
วิชาเฉพาะดาน 
 1551136  โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจเบ้ืองตน 
 1551137              โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 
 1552127  การอานรายงานทางธุรกิจ 
 1552129  คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 1552633  ความรูในการประกอบธุรกิจเบ้ืองตน 
 1553405  วัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
 1553905  การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 วิชาเลือก 
 1551625  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 1552634  การสนทนาทางโทรศัพทในภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 1552636  ภาษาอังกฤษในเอกสารกฎหมายทางธุรกิจ 
 1552637  ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนผูประกอบการ 
 1552640  ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม 
 1552641  ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการลูกคา 
 1552642  ภาษาอังกฤษสําหรับการโฆษณา 
 1552643  ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตร 
 1552644  ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินธุรกิจ 
 1552645  ภาษาอังกฤษสําหรับการบัญชี 
 1552646  ภาษาอังกฤษสําหรับสถิติธุรกิจ   
 1552647  ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ 
 1552649  ภาษาอังกฤษสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 1552652  ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1 
 1552653  ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2 
 1552654  มารยาททางสังคม 
 1552655  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 
ทั้งน้ี รายละเอียดทั้งหมดในการเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 แสดงไดดังตารางที่ 1-4 ตอไปน้ี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   126 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบรายวิชาที่ปรับปรงุเปลี่ยนแปลงโดยการรวมเนื้อหาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ลําดับ

ที่ 
รายวิชาเดิม สวนทีเ่ปลี่ยนแปลง เปลีย่นแปลงเปน เหตุผล 

1. 1551111         3 (3-0-6) 
การฟงและการพูดในเชิงธุรกิจ 1    
Listening and Speaking in 
Business Context 1 
1551112        3 (3-0-6) 
การฟงและการพูดในเชิงธุรกิจ 2 
Listening and Speaking in 
Business Context 2 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1551132       3 (3-0-6) 
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ในที่ทํางาน    
English Conversations 
in the Workplace 

- ปรับช่ือรายวิชาให
มีความชัดเจนและ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 

- ปรับรวมเน้ือหาให

มีความกระชับมาก
ขึ้น เน่ืองจากมีการ
แทรกทักษะในการ
ฟง-พูดในรายวิชา
อ่ืนๆแลว 

2. 1551115          3 (3-0-6) 
การอานเพ่ือวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจ 2       
Reading for Business 
Purposes 2 
1553107          3 (3-0-6) 
การอานงานธุรกิจเชิงวิเคราะห    
Critical Reading in Business 
Context 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1552126       3 (3-0-6) 
การอานตีความเอกสาร
ทางธุรกิจ    
Reading for Business 
Document 
Interpretation 
 

- ปรับช่ือรายวิชาให
มีความชัดเจนและ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับรวมเน้ือหาให
ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากขึ้น 

3. 1552625                3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1         
English for Marketing 1 
1552626                3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 2 
English for Marketing 2 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1552635       3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การตลาด   
English for Marketing 
 

- ปรับช่ือรายวิชาจา
การรวม / รายวิชา
เขาดวยกัน เพ่ือให
มีความกระชับมาก
ขึ้น 
- ปรับรวมเน้ือหาให
มีความกระชับ 
ชัดเจน และเนน
เฉพาะเน้ือหาที่มี
ความสําคัญ 

4. 1552629 3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ 
English for Secretaries 
1553610  3 (3-0-6) 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 

1552638 3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับงาน
เลขานุการและงาน
สํานักงาน 

- ปรับช่ือรายวิชาให
มีความชัดเจนและ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
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ลําดับ
ที่ 

รายวิชาเดิม สวนทีเ่ปลี่ยนแปลง เปลีย่นแปลงเปน เหตุผล 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ
ผูบริหาร 
English for Executive 
Secretaries 

3. คําอธิบายรายวิชา English for Secretarial 
and Office Work 

หลักสูตรมากขึน้ 

- ปรับรวมเน้ือหาให

มีความกระชับ ไม
ซ้ําซอน และมคีวาม
ชัดเจนมากขึ้น 

 
ตารางที่ 2 รายวิชาที่ปรับแกรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธบิายรายวิชาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ลําดับ

ที่ 
รายวิชาเดิม สวนทีเ่ปลี่ยนแปลง เปลีย่นแปลงเปน เหตุผล 

1. 1551114             3 (3-0-6) 
การอานเพ่ือวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจ 1   
Reading for Business 
Purposes 1 
 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1551133      3 (3-0-6) 
กลวิธีการอาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English 
Reading Strategies 
 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับเน้ือหาให
ครอบคลุม โดย
มุงเนนการฝกกลวิธี
การอานเบ้ืองตน 

2. 1552108             3 (3-0-6) 
การเขียนเชิงธุรกิจ 2 
Business Writing 2 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1551134  3 (3-0-6)                    
การติดตอทางธุรกิจ 
Business 
Correspondence  

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับเน้ือหาใหมี
ความชัดเจนมาก
ขึ้น 

3.  1551113             3 (3-0-6) 
การออกเสียงและการ
ประยุกตใช   
Pronunciation and 
Applications 
 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1551135       3 (3-0-6)                   
การออกเสียงเบ้ืองตนเพ่ือ
การสื่อสารทางธุรกิจ    
Fundamental English 
Pronunciation for 
Business 
Communication 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับช่ือรายวิชา
ใหสอดคลอง 
กับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   128 

 



มคอ. 2 

ลําดับ
ที่ 

รายวิชาเดิม สวนทีเ่ปลี่ยนแปลง เปลีย่นแปลงเปน เหตุผล 

4. 1552110             3 (2-2-5) 
การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ            
Business Presentation 

1. รหัสวิชา 
2. จํานวนหนวยกิต 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1552125       3 (3-0-6)                         
การนําเสนอผลงานทาง
ธุรกิจ 
Business Presentations  

- ปรับจํานวนหนวย
กิต เพ่ือใหมีช่ัวโมง
ทฤษฎีมากขึ้น เพ่ือ
เปนมาตรฐาน
เดียวกันกับทุก
รายวิชาในหลักสูตร 

5. 1553112             3 (3-0-6) 
การเขียนรายงานทางธุรกิจ
Business Report Writing 

1. รหัสวิชา 
 

1552128       3 (3-0-6)                        
การเขียนรายงานทางธุรกิจ 
Business Report 
Writing 

- ปรับใหเขากบั
แผนการเรียนใน
หลักสูตรปรับปรุง 

6. 1553109     3 (3-0-6) 
การเขียนทางธุรกิจเชิง
สรางสรรค 
Creative Writing in Business 
Context 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทย 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 
 

1553122       3 (3-0-6)                   
การเขียนเชิงสรางสรรคใน
บริบทธุรกิจ  
Creative Writing in 
Business Contexts 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
มากขึ้น 
- ปรับเน้ือหาให
ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากขึ้น 

7. 1553111     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจา
ตอรอง 
English for Negotiation 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1553123       3 (3-0-6)                      
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
Business Negotiations  

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหกระชับ ชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
- ปรับเน้ือหาให
ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากขึ้น 

8. 1553201     3 (3-0-6) 
การแปลทางธุรกิจ 1              
Translation in Business 
Context 1 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1553226       3 (3-0-6)                        
การแปลทางธุรกิจ 
(อังกฤษ – ไทย)                   
Business Translation 
(English – Thai) 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับเน้ือหาใหมี
ความชัดเจนมาก
ขึ้น และสอดคลอง
กับคําอธิบาย
รายวิชา 

9. 1553202     3 (3-0-6) 
การแปลทางธุรกิจ 2     

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 

1553227       3 (3-0-6)                     
การแปลทางธุรกิจ    (ไทย 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
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Translation in Business 
Context 2 

ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

- อังกฤษ) 
Business Translation 
(Thai – English) 

และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับเน้ือหาใหมี
ความชัดเจนมาก
ขึ้น และสอดคลอง
กับคําอธิบาย
รายวิชา 

10. 4122608     3 (3-0-6) 
การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
และอินเทอรเน็ตเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 
Using e-mail and the 
Internet for Business 
Communication 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ  
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1553624      3 (3-0-6) 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจดวยเทคโนโลยี
Business 
Communication with 
Technology 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับเน้ือหาให
ครอบคลุมและมี
ความทันสมัย 

11. 1554903       3 (2-2-5) 
การศึกษาเอกเทศ  
Independent Studies 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัส 
3. คําอธิบายรายวิชา 
 

1553906       3 (2-2-5) 
การศึกษาดวยตนเองดาน
ธุรกิจ 
Individual Studies in 
Business 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับรหัสวิชาให
เขากับแผนการ
เรียนในหลักสตูร
ปรับปรุง 

12. 1554802        5 (450) 
การฝกงานวิชาชีพอังกฤษธุรกิจ       
Internship 

1. ช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 
2. รหัสวิชา 
3. คําอธิบายรายวิชา 

1554806     5 (0-30-0) 
การฝกประสบการณ
วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English 
Internship 

- ปรับช่ือรายวิชา
ใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมากขึน้ 
- ปรับเน้ือหาใหมี
ความกระชับและ
ชัดเจนมากขึ้น 

13. 1553618      3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส 
English for Logistics 

1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

1552639       3 (3-0-6)                        
ภาษาอังกฤษสําหรับ 
โลจิสติกส 

- ปรับเน้ือหาใหมี
ความกระชับและ
ชัดเจนมากขึ้น 
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English for Logistics 
14. 1553617  3 (3-0-6) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเงินและ
การธนาคาร  
English for Finance and 
Banking 

1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

1552648       3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ธนาคาร      
English for Banking 

- ปรับเน้ือหาใหมี
ความกระชับและ
ชัดเจนมากขึ้น 

15. 1553612   3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจนําเขา
และสงออก 
English for Import and 
Export 

1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

1552650       3 (3-0-6)                        
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
นําเขาและสงออก 
English for Import and 
Export 

- ปรับเน้ือหาใหมี
ความกระชับและ
ชัดเจนมากขึ้น 

16. 1553611 3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ 
English for International 
Business 

1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

1552651       3 (3-0-6)                      
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ 
English for 
International Business 

- ปรับเน้ือหาใหมี
ความกระชับและ
ชัดเจนมากขึ้น 

 

ตารางที่ 3 รายวิชาที่ยกเลิกจากหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสตูร
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ลําดับ

ที่ 
รายวิชาที่ยกเลิก เหตุผล 

1. 1551116     3 (3-0-6) 
การเขียนเชิงธุรกิจ 1    
Business Writing 1 

- คําอธิบายรายวิชาไมชัดเจน จึงปรับเน้ือหาของ

รายวิชาที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนใหมคีวาม
ชัดเจนมากขึ้น 

2. 1552630     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 1   
English for Hotel Business 1 

- เน้ือหาซ้ําซอนกับรายวิชาในหลักสูตรการ

ทองเที่ยวและการโรงแรมและไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 

3. 1552631     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม 2 
English for Hotel Business 2 

- เน้ือหาซ้ําซอนกับรายวิชาในหลักสูตรการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมและไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 

4. 1553613     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการตลาดแบบ 
บูรณาการ 
English for Integrated Marketing 
Communication (IMC) 

- มีรายละเอียดในเน้ือหามากเกินกวาที่กําหนดไว
ในวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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รายวิชาที่ยกเลิก เหตุผล 

5. 1551605     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

- เปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรของสภาสถาบัน
ราชภัฏ ซึ่งมุงเนนสอนใหนักศึกษา หลักสูตร
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีเน้ือหาไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 

6. 1551606     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

- เปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรของสภาสถาบัน
ราชภัฏ ซึ่งมุงเนนสอนใหนักศึกษา หลักสูตร
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีเน้ือหาไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 

7. 1553614     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1  
English for Tourism 1 

- เน้ือหาซ้ําซอนกับรายวิชาในหลักสูตรการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมและไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 

8. 
 

1553615     3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2 
English for Tourism 2 

- เน้ือหาซ้ําซอนกับรายวิชาในหลักสูตรการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมและไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 

9. 1553616     3 (2-2-5) 
ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารกิจการ 
English for Entrepreneurship 

- เน้ือหาไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรปรับปรุง และไดมีการเพ่ิมเติมรายวิชา
ทางดานธุรกิจที่มีความเหมาะสมมากกวา 
 

10. 3511201                                   3 (3-0-6) 
การจัดการและพฤติกรรมองคการ  
Organization Behavior and Management 

- เน้ือหาไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรปรับปรุง และไดมีการเพ่ิมเติมรายวิชา
ทางดานธุรกิจที่มีความเหมาะสมมากกวา 

11. 3513204       3 (3-0-6) 
การจัดการความรู 
Knowledge Management 

- เน้ือหาไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรปรับปรุง และไดมีการเพ่ิมเติมรายวิชา
ทางดานธุรกิจที่มีความเหมาะสมมากกวา 

12. 3562401    3 (3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Human Resource Management 

- เน้ือหาไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรปรับปรุง และไดมีการเพ่ิมเติมรายวิชา
ทางดานธุรกิจที่มีความเหมาะสมมากกวา 

13. 3563104                                  3 (3-0-6) 
พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม  
Group Dynamics and Team Working 

- เน้ือหาไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรปรับปรุง และไดมีการเพ่ิมเติมรายวิชา
ทางดานธุรกิจที่มีความเหมาะสมมากกวา 

14. 3592203                                  3 (3-0-6) 
เศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจ         
Economics for Business 

- เน้ือหาไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรปรับปรุง และไดมีการเพ่ิมเติมรายวิชา
ทางดานธุรกิจที่มีความเหมาะสมมากกวา 

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   132 

 



มคอ. 2 

ตารางที่ 4 รายวิชาใหมหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 
ลําดับที ่ รายวิชาใหม เหตุผล 

1. 1551136  3 (3-0-6) 
โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจ
เบ้ืองตน  
Fundamental Business English Grammar 
Structure and Use 

- เนนปรับความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ 
และเสริมความรูการใชไวยากรณในบริบททาง
ธุรกิจ     

2. 1551137  3 (3-0-6) 
โครงสรางและการใชไวยากรณภาษาอังกฤษธุรกิจ
ขั้นสูง   
Advanced Business English Grammar 
Structure and Use 

- เนนการนําความรูไวยากรณไปประยุกตใชใน
บริบททางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. 1552127  3 (3-0-6) 
การอานรายงานทางธุรกิจ 
Business Report Reading 

- เนนฝกทักษะการอานรายงานภาษาอังกฤษ
ในบริบททางธุรกิจประเภทตางๆ  โดยเพ่ิมเติม
เน้ือหาใหมีความหลากหลายมากขึ้น  

4. 1552129  3 (2-2-5) 
คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ    
Camp for Business English Skill 
Development 

- เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานในสถานการณจริง 
ในบรรยากาศที่ผอนคลาย รวมทั้งฝกทักษะที่
จําเปนอ่ืนๆ เชน ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม 
การวางแผน และการแกปญหา เปนตน  

5. 1552633   3 (3-0-6) 
ความรูในการประกอบธุรกิจเบ้ืองตน 
Fundamental Business Operation 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูลักษณะและ
องคประกอบที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ
เบ้ืองตน อีกทั้งยังเปนการปูความรูพ้ืนฐานทาง
ธุรกิจใหกับนักศึกษาในการเรยีนรายวิชาเลือก
ของหลักสูตรตอไป   

6. 1553405                                   3 (3-0-6) 
วัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
Culture for Business Communication 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมในการ
ทํางานและการใชชีวิต โดยสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

7. 1553905   3 (2-2-5) 
การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English Seminars   

- เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูการทํางานอยางเปน
ระบบ ต้ังแตการวางแผนจนถึงการสรุปและ
การประเมินผล 

8. 1551625  3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย     
English for Human Resources 
Management 
 
 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในบริบทการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย   
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ลําดับที ่ รายวิชาใหม เหตุผล 
9. 1552634                                   3 (3-0-6) 

การสนทนาทางโทรศัพทในภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Telephoning in Business English 

- ครอบคลมุเน้ือหาเกี่ยวกับการสนทนาทาง
โทรศัพทในภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานการณ
ตางๆ ในเชิงลึก  

10. 1552636  3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษในเอกสารกฎหมายทางธุรกิจ  
English in Business Legal Documents 

- เพ่ือใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของ
เอกสารกฎหมายทางธุรกิจที่ใชในการทํางาน 
รวมทั้งฝกทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับ
เอกสารกฎหมายทางธุรกิจประเภทตางๆ   

11. 1552637  3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนผูประกอบการ 
English for Entrepreneurship 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษสําหรับการเปน
ผูประกอบการ  

12. 1552640  3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม 
English for Meetings 

- ครอบคลมุเน้ือหาและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการประชุมทางธุรกิจใน
สถานการณตางๆ  

13. 1552641                                  3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการลูกคา 
English for Customer Services 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในบริบทการบริการลูกคา  

14. 1552642  3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการโฆษณา 
English for Advertising 

- เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูเน้ือหาและทกัษะการ
ใชภาษาอังกฤษในบริบทการโฆษณา  

15. 1552643   3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตร 
English for Economics 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในบริบทเศรษฐศาสตร   

16. 1552644   3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินธุรกิจ 
English for Business Finance 

- เพ่ือเปนการเพ่ิมเติมเน้ือหาและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในบริบทการเงิน  

17. 1552645   3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการบัญชี 
English for Accounting 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
ภาษาอังกฤษในบริบทการบัญชี  

18. 1552646   3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับสถิติธุรกิจ   
English for Business Statistics 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในบริบทสถิติธุรกิจ    

19. 1552647   3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ  
English for Public Relations 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ   

20. 1552649   3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
English for E-Commerce 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
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ลําดับที ่ รายวิชาใหม เหตุผล 
21. 1552652    3 (3-0-6) 

ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1 
English for Standard Customs Brokers 1 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาเกี่ยวกับการ
จัดการผานพิธีการศุลกากร รูจักบทบาท ความ
รับผิดชอบของตัวแทนออกของ 

22. 1552653    3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2 
English for Standard Customs Brokers 2 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเน้ือหาเชิงลึก
เกี่ยวกับการจัดการผานพิธีการศุลกากร รูจกั
บทบาท ความรับผิดชอบของตัวแทนออกของ  

23. 1552654    3 (3-0-6) 
มารยาททางสังคม 
Social Etiquettes 

- เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูมารยาททางสังคมที่
จําเปนในการทํางานดานธุรกิจ ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมกับกาละเทศะ  

24. 1552655   3 (3-0-6) 
จริยธรรมทางธุรกิจ              
Business Ethics 

- เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทํางานในองคกรธุรกิจ โดยใชกรณีศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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รายงานสรปุการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 
ณ หองลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

รายชื่อผูเขารวมวิพากษ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ผูชวยศาสตราจารยสิริบุปผา อุทารธาดา  หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ    Senior Marketing Manager  
บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด 

3. คุณศิริพร แซกวาน    Corporate Account Manager   
บริษัท AsianTigers Mobility Thailand 

4. คุณทิพากร พฤกษประทีป   Senior Supervisor  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมโภชน พนาวาส  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. อาจารย ดร. สิรินาถ แพทยังกุล   ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาบริการลูกคา   
คณะวิทยาการจัดการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

1. อาจารยกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยขจีนุช  เชาวนปรีชา  กรรมการ 
3. อาจารยขวัญสุดา  ดีศิริ   กรรมการ 
4. อาจารย ดร. วิลาสินี  พลอยเลื่อมแสง  กรรมการ 
5. อาจารย ดร. สรพล   จิระสวัสด์ิ  กรรมการ  
6. อาจารยสุดารัตน เจตนปญจภัค  กรรมการ 
7. อาจารยจรูญวิทย  โตสัจจะวงษ  กรรมการ 
8. นางสาวอังคณา  ราเริงย่ิง   เลขานุการ 

 

เริม่การวิพากษหลกัสูตรเวลา 9.30 น. 
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 อาจารย ดร. สรพล จิระสวัสด์ิ ผูดําเนินการกลาวตอนรับผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมวิพากษหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และเริ่มวิพากษประเด็นตางๆ
ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 
ประเด็นที่ 1 การแนะนําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และประเด็นสําคัญในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

อาจารย ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กลาวถึงความเปนมาใน
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

อาจารยกนกวรรณ กุลสุทธ์ิ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจโดยมีประเด็นสําคัญคือ หลักสูตรตองการพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษภายหลัง
สําเร็จการศึกษา ใน 5 ดาน ไดแก 1) สามารถบูรณาการความรูและทักษะภาษาอังกฤษกับความรูพ้ืนฐานทาง
ธุรกิจ เพ่ือการปฏิบัติงานในสายงานทางธุรกิจ 2) สามารถบูรณาการองคความรูดานการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทํางานในสายงานทางธุรกิจ 3) มีบุคลิกภาพดี รูจักคิด สรางสรรค คิดวิเคราะห 
และสามารถแกไขปญหาได 4) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ 5) มีคุณธรรมจริยธรรม  

อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา ช้ีแจงโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และประเด็นที่เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 อันไดแก  

1) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน โดยไดเพ่ิมรายวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจ จํานวน 8 
รายวิชา คือ (1) การจัดการทรัพยากรมนุษย (2) หลักการตลาด (3) หลักเศรษฐศาสตร (4) 
กฎหมายธุรกิจ (5) การเงินธุรกิจ (6) หลักการบัญชี (7) การเปนผูประกอบการ และ (8) สถิติ
ธุรกิจ  

2) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก โดยไดเพ่ิมรายวิชาที่มุงเนนภาษาอังกฤษควบคูกับเน้ือหาทางดาน
บริหารธุรกิจ จํานวน 8 รายวิชา ไดแก (1) ภาษาอังกฤษในการจัดการทรัพยากรมนุษย  (2) 
ภาษาอังกฤษในการตลาด (3) ภาษาอังกฤษในเศรษฐศาสตร (4) ภาษาอังกฤษในเอกสาร
กฎหมายธุรกิจ (5) ภาษาอังกฤษในการเงินธุรกิจ (6) ภาษาอังกฤษในการบัญชี (7) 
ภาษาอังกฤษในการเปนผูประกอบการ และ (8) ภาษาอังกฤษในสถิติธุรกิจ  

จากรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดานและวิชาเลือกที่กลาวมาแลวขางตน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
มุงเนนการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความรูทางบริหารธุรกิจสําหรับ
การทํางานในสายงานทางธุรกิจได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความแตกตางและจุดเดนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
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ประเด็นที่ 2 ประเด็นการวิพากษหลักสูตร 
ผูทรงคุณวุฒิแตละทานไดแสดงความคิดเห็นและไดใหขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 
2.1 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ในภาพรวม 
 
ผูชวยศาสตราจารยสิริบุปผา อุทารธาดา  

1) วัตถุประสงคของหลักสูตรฯ ควรสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) 

2) หลักสูตรฯ นํารายวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมาบรรจุในโครงสรางหลักสูตรฯ ตาม
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นักศึกษาจะไดรับวุฒิบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  

 
คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ  

1) รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ีมีเน้ือหาสาระ
ครบถวนสมบูรณ  อยางไรก็ตามควรนําเสนอตัวอยางและบริบทใหมีความทันสมัยตอ
ตลาดแรงงานในปจจุบัน ตัวอยางเชน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว บัณฑิตสวนใหญไดทํางานดาน
การขายและมีโอกาสไดแนะนําผลิตภัณฑของบริษัท ดังน้ัน นักศึกษาควรเรียนเน้ือหาและมี
โอกาสฝกฝนการนําเสนอผลิตภัณฑในรายวิชาภาษาอังกฤษในการตลาด  

2) อาจารยในหลักสูตรฯ ควรสอนโดยใชกรณีศึกษา 
3) สัดสวนของรายวิชาวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาบริหารธุรกิจมีความเหมาะสม เน่ืองจาก

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไมใชหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
 

คุณศิริพร แซกวาน 
1) การเรียนการสอนในบางรายวิชาของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ี 

เรียนระดับพ้ืนฐาน ไมไดเจาะลึกเน้ือหา  
2) ในการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไมควรตีกรอบความคิดของนักศึกษา ควรเนนให

นักศึกษาไดคิดและสรางสรรคผลงานเพ่ือฝกทักษะมากขึ้น เชน การใชหนังสือพิมพในการ
เรียนการสอน  

3) บางครั้งนักศึกษาไมจําเปนตองมีความรูลึกซึ้ง สิ่งสําคัญคือนักศึกษาจะตองทราบวาจะนํา
ความรู น้ันไปประยุกตใชอยางไร และนักศึกษาควรมีทักษะในการติดตอสื่อสารและ
ประสานงานกับผูอ่ืน  

 
คุณทิพากร พฤกษประทีป 

1) นักศึกษามีความคาดหวังเกี่ยวกับการไดรับความรูทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหมากและมี
ประสิทธิภาพ 

2) การเปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหได 
3) นักศึกษาควรมีความอดทนสามารถรับแรงกดดันตอการแขงขันทางธุรกิจได 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
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อาจารย ดร. สิรินาถ แพทยังกุล  
1) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิตน้ันมีมากเกินไป ควรรวบรายวิชาบริหาร  

ที่มีเน้ือหาซ้ําซอนกันใหเปนรายวิชาเดียว เชน รวบรายวิชาการเงินกับรายวิชาบัญชีเขาดวยกัน
เพ่ือใหเปนรายวิชาเดียว หรือรวบวิชาเศรษฐศาสตรกับรายวิชาการตลาดเพ่ือใหเปนรายวิชา
เดียว และเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหวิจารณใหกับนักศึกษา 

2) นักศึกษาควรเรียนจากกรณีศึกษา เพ่ือนําความรูไปตอยอดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และฝกการสืบคนขอมูล 

3) หลักสูตรฯ ควรติดตอประสานงานกับองคกรธุรกิจที่ยินดีตอบรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณ
วิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะและเรียนรูประสบการณตรงจากสถานประกอบการจริง  

4) หลักสูตรฯ ไมควรนํารายวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมาบรรจุในโครงสรางหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเอง  

5) รายวิชาที่มุงเนนทักษะภาษาอังกฤษควบคูกับเน้ือหาทางดานบริหารธุรกิจสวนใหญมักจะเนน
ความรูเกี่ยวกับคําศัพทเฉพาะคอนขางมาก เน้ือหาที่เรียนที่อาจไมมากพอที่จะจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตลอดทั้งภาคการศึกษา 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมโภชน พนาวาส 

1) พิจารณาเปลี่ยนช่ือหลักสูตรใหเหมาะสมมากขึ้น 
2) ในขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจน้ีมุงเนนการใชภาษาอังกฤษในเชิง

ธุรกิจแตปรัชญาของหลักสูตรไมมีสวนใดที่กลาวถึงดานธุรกิจ ดังน้ันหากเนนในเรื่องน้ีควร
เพ่ิมเติมขอความในหัวขอปรัชญาใหสอดคลองกัน   

3) ตามที่หลักสูตรจะนํารายวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมาบรรจุในโครงสรางหลักสูตรฯ 
น้ัน จําเปนตองใช มคอ. 1 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจดวย   

4) การช้ีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ตองช้ีแจงวาหลักสูตรมุงเนนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนหลักและใหนักศึกษามีความรูทางบริหารธุรกิจ
รองลงมาดังน้ันการเขียนคําอธิบายรายวิชาควรอธิบายใหเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ทักษะภาษาอังกฤษและความรูทางธุรกิจใหชัดเจน 

5) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตองมจีํานวนหนวยกิตอยางนอย 84 หนวยกิต 
6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใหรายวิชาที่เก่ียวของกับภาษาตองใช

รหัสวิชา 155xxxx หลักสูตรฯ จึงควรเขียนรายวิชาใหมีเน้ือหาดานภาษาอังกฤษตรงกับ
หลักสูตรของตนเอง ซึ่งเหมาะสมกวาการใชรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

7) ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนวลี หากเปนรายวิชาดานภาษาตองระบุคําขึ้นตนประโยคให
ชัดเจนวาอาจารยผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร เชน นักศึกษาสามารถเขียน
เรื่องใดไดหรืออานเน้ือหาอะไรได 

 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
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2.2 ความเหมาะสมของรายวิชาใหมที่นํามาจากรายวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธรุกิจ 
 
คุณศิริพร แซกวาน 

1) รายวิชาที่นํามาจากวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจน้ีไมคอยไดนําไปใชในการทํางานมาก
เทาที่ควร จึงควรเนนเรื่องการวิเคราะหและการตอบคําถามใหไดตรงตามที่ผูถามถามซึ่งเปน
ทักษะที่สําคัญในการทํางาน 

 
คุณทิพากร พฤกษประทีป 

1) การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทําใหนักศึกษาไดรับความรูภาษาอังกฤษและความรูใน
เรื่องคําศัพทธุรกิจดวย  

2) หลายวิชาที่มีบรรจุอยูในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ีไมไดใชใน
การทํางานจริง ดังน้ันควรมุงเนนปูพ้ืนฐานใหแนนมากขึ้น 

3) รายวิชาที่นํามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมีเน้ือหาที่เกี่ยวกับการคิดคํานวณเขมขนมากเกินไป 
ควรกําหนดสัดสวนของภาษาอังกฤษและสัดสวนของเน้ือหาวิชาธุรกิจในรายวิชาน้ันใหชัดเจน 

4) ควรเขียนคําอธิบายรายวิชา โดยบรรยายใหนักศึกษาทราบเลยวาจะมีการสอนอยางไร 
 

คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ  
1) จุดเดนของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจน้ีคือการสรางบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือออกไปประกอบอาชีพในภาคเอกชน 
2) รายวิชาทางธุรกิจมีความเขมขนเกินไป ควรลดความยากของเน้ือหารายวิชา 
3) ควรบรรจุรายวิชาการจัดสัมมนาภาษาทางธุรกิจในหลักสูตร   
4) ควรเนนทักษะการอาน การเขียน การพูด และการฟงในการใชงานจริง  
5) ในรายวิชาธุรกิจ อาจเชิญวิทยากรภายนอกจากทุกสาขามาบรรยายเพ่ือใหนักศึกษาทราบ

ความสําคัญของธุรกิจในแงมุมตางๆ และควรเสริมวาภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางไรใน
อนาคตเพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นวาโลกภายนอกเปนอยางไร และจะไดคนหาตัวเอง 

6) ควรเสริมความรูคุณธรรมทางดานสังคมและการปรับความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษา   

 
 2.3 ตลาดแรงงานในอนาคตของบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
อาจารย ดร. สิรินาถ แพทยังกุล  

1) ยังคงมีความตองการในตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษาหลักสูตรอยางแนนอน 
2) ใหศิษยเกาที่มีความโดดเดนมาแบงปนความรูและประสบการณใหแกรุนนอง   
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
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 2.4 ความสําคัญของรายวิชาการศึกษาเอกเทศตอภาคธุรกิจ  
 
คุณศิริพร แซกวาน 

1) ไมจําเปนตองมีรายวิชาการศึกษาเอกเทศ หรือวิชาวิจัย เน่ืองจากไมไดใชในการทํางานจริงเลย

โดยสวนใหญมีเพียงการสรุปตัวเลขและรายงานในระดับพ้ืนฐานเทาน้ัน   

 คุณทิพากร พฤกษประทีป 
1) ไมจําเปนตองมีรายวิชาการศึกษาเอกเทศ หรือวิชาวิจัย ควรเพ่ิมรายวิชาที่สามารถนําไปใชใน

การทํางานจริง เชน รายวิชาที่เนนทักษะความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห  

 
 2.5 ความเหมาะสมของรายวิชาการจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจในหลักสูตร 

 
คุณศิริพร แซกวาน 

1) ควรมีรายวิชาการจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจแตควรจัดกิจกรรมขนาดเล็ก โดยมุงเนนให
นักศึกษาไดรับความรูและมีทักษะในการทํางานพ้ืนฐาน เชน การออกจดหมายเชิญ การเขียน
จดหมาย รวมทั้งการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก  

 
คุณทิพากร พฤกษประทีป 

1) ควรใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องการจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให
ความรู 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมโภชน พนาวาส 

1) ควรใหมีรายวิชาการจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเขียนคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจน
มากกวาน้ี เชน ทําอยางไรใหรูขั้นตอนการทํางาน เปนตน 

2) หากรายวิชาการจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจเนนกระบวนการมากกวาเน้ือหา โดยสามารถ
ลดจํานวนหนวยกิตลงเปน 2 หนวยกิต  

 
คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ  

1) เพ่ิมเน้ือหาสาระของรายวิชาการจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจใหมีความเขมขนมากขึ้น ให
เหมือนหรือใกลเคียงกับการจัดการสัมมนาขององคกรภายนอก 
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 2.6 ความเหมาะสมของรายวิชาคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจในหลักสูตร 
 
คุณศิริพร แซกวาน 

1) รายวิชาคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเปนวิชาที่ดี เน่ืองจากนักศึกษาจะไดเรียนรูจาก
ประสบการณ ไดฝกฝนภาษาอังกฤษ ไดเรียนรูบทบาทของตนเองและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
คุณทิพากร พฤกษประทีป 

1) รายวิชาคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจควรอยูในหลักสูตร เน่ืองจากนักศึกษาจะไดรูจัก
การเอ้ือเฟอเผื่อแผและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมโภชน พนาวาส 

1) ไมจําเปนตองบรรจุรายวิชาคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ เน่ืองจากลักษณะรายวิชามี
ความคลายคลึงกับรายวิชาการจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ธุรกิจเปนประสบการณนอกหองเรียนที่สามารถจัดเปนกิจกรรมได โดยไมจําเปนตองเปน
รายวิชาหน่ึงในหลักสูตร 

 
2.7 ความเหมาะสมของรายวิชาการสือ่สารทางธุรกิจขามวัฒนธรรมในหลักสูตร 
 
คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ 

1) ไมควรมีรายวิชาการสื่อสารทางธุรกิจขามวัฒนธรรมในหลักสูตร เน่ืองจากสามารถบูรณาการ
ความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชาอ่ืนได 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมโภชน พนาวาส 

1) ควรมีรายวิชาการสื่อสารทางธุรกิจขามวัฒนธรรมในหลักสูตร โดยเพ่ิมเน้ือหาทาง
ภาษาอังกฤษ เนนการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ  

  
2.8 ความสําคัญของการสอนไวยากรณในหลักสูตร  
 
คุณศิริพร แซกวาน 

1) ควรเนนการสอนไวยากรณและการนําหลักไวยากรณไปใชไดจริง 
2) ควรมุงเนนการอานใหมากขึ้น โดยนําหลักไวยากรณที่พบจากเน้ือหาที่อาน และสอน

ไวยากรณน้ัน  
3) ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับหลักไวยากรณ 1 รายวิชา และรายวิชาที่เกี่ยวกับการนําไวยากรณไปใช

1 รายวิชา  
 
คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ 

1) จัดกิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาที่มีระดับความรูภาษาอังกฤษคอนขางตํ่ากอน
การเรียนปกติ เพ่ือใหการเรียนการสอนในหองเรียนเปนไปอยางราบรื่น  
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2.9 คุณลักษณะนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา  
 
คุณศิริพร แซกวานและคุณทิพากร พฤกษประทีป 

1) การตรงตอเวลา  
 
คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ  

1) นักศึกษาของหลักสูตรสามารถทํางานเขากับคนไดทุกรุนทุกวัย เช่ือวาจะเปนจุดเดนที่สําคัญ
ของหลักสูตร  

2) สรางทิศทางใหกับนักศึกษากอนที่จะเรียนวิชาเน้ือหาในปการศึกษาตนๆ โดยนํานักศึกษา
เย่ียมชมสถานประกอบการตางๆ นักศึกษาจะใหความสนใจในเน้ือหาวิชาเพ่ิมมากขึ้น
เน่ืองจากการเรียนรูองคกรภายนอกทําใหนักศึกษาตระหนักวาเน้ือหาที่เรียนน้ันสําคัญและ
จําเปนตอตลาดแรงงานเพียงใด  

 
 2.10 ประเด็นอ่ืนๆ  

 
คุณทัดดาว จิระสวัสด์ิ 

1) ควรสงเสริมใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับมารยาทและการใชประโยชนจากเครือขายสังคม
ออนไลน 

 
 

ปดการวพิากษหลักสูตร เวลา 12.30 น. 
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	4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
	สารสนเทศ
	การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
	ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
	1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
	2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
	2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
	2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
	3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
	หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
	1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
	2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
	2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
	2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
	1. การบริหารหลักสูตร
	ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน กำหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตามรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีก...
	2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
	2.1 การบริหารงบประมาณ
	2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
	2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
	2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
	3.  การบริหารคณาจารย์
	3.1 การรับอาจารย์ใหม่
	3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
	3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
	4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
	5.  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
	5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
	6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
	7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
	ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
	ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
	ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านระดับดีคือมีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
	หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
	1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน
	1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
	กระบวนการที่จะใช้การประเมินประสิทธิภาพผลการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนั้นการประเมินกลยุทธ์การสอนมีการดำเนินการดังนี้
	1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองตามกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
	1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
	2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
	2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
	2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
	3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

	“มหาวิทยาลัย” หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	“สภาวิชาการ” หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

	“นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ
	หมวด ๑
	ข้อ ๖ การสมัครและการรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
	ข้อ ๙ กำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
	ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่  ๑๐  มิถุนายน

	หมวด ๒
	ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาภาคปกติเรียนนอกวันเวลาราชการได้
	หมวด ๓
	(๕) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ที่ปรึกษา
	ข้อ ๒๔ การเพิ่มและถอนรายวิชา
	(๔) ขั้นตอนการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
	หมวด ๔
	หมวด ๕
	ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
	ภาคผนวก ข
	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
	ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
	“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	ข้อ ๖ สัญลักษณ์อื่นในการประเมิน  มีดังนี้
	(๑) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนจากการศึกษาในระบบให้ได้รับผลการเรียน “P”
	ข้อ ๘ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
	ข้อ ๙ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
	ข้อ ๑๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
	(๑๐) มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑๒ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมี คุณสมบัติดังนี้
	(๓) ระยะเวลาศึกษา
	(ข) นักศึกษาภาคสมทบ
	ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
	ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
	“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
	หมวด ๑
	ข้อ ๘ นักศึกษาผู้มีสิทธิโอนผลการเรียน ต้องเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
	ข้อ ๙ การโอนผลการเรียน ต้องโอนทุกรายวิชาที่ศึกษามา
	หมวด ๒
	หมวด ๓
	หมวด ๔
	หมวด ๕
	ข้อ ๒๒ การโอนผลการเรียนให้ได้รับค่าระดับคะแนนเดิม
	ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
	ภาคผนวก ช
	2. ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ (,x. = 4.50, SD = 0.41) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้ภาษา...
	4.51
	3. ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าความรู้และทักษะภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต (,x. = 4.44, SD = 0.40) ทั้งนี้ วิธีการออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นอันดับแรก (,x. = 4.53, SD = 0.57) รองลงมา คือ การเรียนรู้ภ...
	1. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	2. โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภายหลังการปรับปรุง
	3. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
	การเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
	1. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีการรวมเนื้อหา และปรับแก้รหัสวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา ทั้งหมด 4 รายวิชา ได้แก่
	วิชาเฉพาะด้าน
	 1551132  การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
	 1552126  การอ่านตีความเอกสารทางธุรกิจ
	วิขาเลือก
	 1552635  ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
	 1552638  ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน
	2. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ที่ปรับแก้รหัสวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา มีทั้งหมด 16 รายวิชา ได้แก่
	วิชาเฉพาะด้าน
	 1551133  กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
	 1551134  การติดต่อทางธุรกิจ
	 1551135  การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
	 1552125  การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
	 1552128  การเขียนรายงานทางธุรกิจ
	 1553122  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในบริบทธุรกิจ
	 1553123  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
	 1553226  การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ – ไทย)
	 1553227  การแปลทางธุรกิจ (ไทย – อังกฤษ)
	 1553624  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
	 1553906  การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ
	 1554806  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
	วิขาเลือก
	 1552639  ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์
	 1552648  ภาษาอังกฤษสำหรับการธนาคาร
	 1552650  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
	 1552651  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
	3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ที่ยกเลิกมีทั้งหมด 14 รายวิชา ได้แก่
	วิชาแกน
	 1551116  การเขียนเชิงธุรกิจ 1
	วิชาบังคับ
	 1552630  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1
	 1552631  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 2
	 1553613   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
	วิชาเลือก
	 1551605  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
	 1551606  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
	 1553614  ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1
	 1553615  ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2
	 1553616  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารกิจการ
	 3511201  การจัดการและพฤติกรรมองค์กร
	 3513204  การจัดการความรู้
	 3562401  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 3563104  พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
	 3592203  เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ
	4. รายวิชาใหม่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 24 รายวิชา ได้แก่
	วิชาเฉพาะด้าน
	 1551136  โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น
	 1551137              โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
	 1552127  การอ่านรายงานทางธุรกิจ
	 1552129  ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ
	 1552633  ความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
	 1553405  วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
	 1553905  การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
	วิชาเลือก
	 1551625  ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1552634  การสนทนาทางโทรศัพท์ในภาษาอังกฤษธุรกิจ
	 1552636  ภาษาอังกฤษในเอกสารกฎหมายทางธุรกิจ
	 1552637  ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
	 1552640  ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม
	 1552641  ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการลูกค้า
	 1552642  ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณา
	 1552643  ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์
	 1552644  ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินธุรกิจ
	 1552645  ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี
	 1552646  ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติธุรกิจ
	 1552647  ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์
	 1552649  ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
	 1552652  ภาษาอังกฤษสำหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 1
	 1552653  ภาษาอังกฤษสำหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2
	 1552654  มารยาททางสังคม
	 1552655  จริยธรรมทางธุรกิจ
	ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดในการเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังตารางที่ 1-4 ต่อไปนี้


