
 
 
 
 
 

 
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 

 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควิชา :            ศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร ๒๕๕๒๑๘๑๑๑๐๒๐๘๑   
  ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English Business Communication 
 
 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)  
  ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)  
  ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (English Business Communication) 
  ชื่อย่อ B.A. (English Business Communication) 
 
 ๓. วิชาเอก  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
     
 ๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
  ๑๒๖ หน่วยกิต 
 
 ๕. รูปแบบของหลักสูตร  
       ๕.๑ รูปแบบ  
                        หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)        หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี 

             หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี                 หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี 
             อื่นๆ (ระบ)ุ 
 
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  
       หลักสูตรทางวิชาการ  



๒ 

 

 
 
๕.๓ ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................................... 
          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 
  ๕. ๔ การรับผู้เข้าศึกษา 
       รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
       รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
       รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 
       ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ระบุ ……. 
 
  ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

  ๕.๖  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา)  
 ให้ปริญญาร่วมกับสถาบัน ………………………………………………………………………….. 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  -  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   สื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  -  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
             พิจารณากลั่นกรองในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๐  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   
  -  คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
   - 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้ เพ่ือให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทํางานในส่วนต่าง ๆ ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่จําเป็นต้องใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นผู้สื่อสาร ที่มีความสามารถ ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีความคิด
กว้างไกล มีคุณธรรม และธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ  

   
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาได้แก่  

- SMEs start up เจ้าของธุรกิจ  
- ผู้ประกาศข่าว  
- เลขานุการ 
- ครู อาจารย์ 
- พนักงานฝุายขาย 
- ฝุายบริการลูกค้า 
- ประชาสัมพันธ์ 
- มัคคุเทศน์ 
- พนักงานในภาครัฐ และ เอกชน  
- พนักงานโรงแรม 
- พนักงานภาคพ้ืนดินสายการบิน 
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

เป็นต้น 



 

 

๔ 

 

 
๙.ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
*ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 
 
 
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) 
ผลงานทาง
วิชาการ  

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๑ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ด้าน
ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.ดร.นงนุช   ศรีอัษฎาพร ๓ ๑๐๐๕ ๐๓๐๖๔ x-x-x Ph.D 
 
 

ศศ.ม. 
 
 

คบ. 
 
 
 

Curriculum& Instruction 
University of Kansus,  USA.
๒๕๓๓ 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๓ 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๑๘ 

๙ ๙ * 



 

 

๕ 

 

 
๙.ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
*ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) 
ผลงานทาง
วิชาการ  

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๒ อาจารย์ 
 
 

ดร. มณฑา   ชัยหิรัญวัฒนา ๓ ๑๐๒๒ ๐๑๑๘๙ x-x-x ปร.ด. 
 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๙ 
ภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๕ 

๑๒ ๑๒ * 



 

 

๖ 

 

 
๙.ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๓ อาจารย ์
 

อาจารย์ขนิษฐา   สังขรัตน์ ๓ ๑๔๑๒ ๐๐๕๓๐ x-x-x ศศ.ม. 
 
 

  คบ. 
 
 
 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
๒๕๔๓ 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๒๔ 

๑๒ ๑๒ * 

 
*ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 
 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 

 

๙.ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) 
ผลงานทาง
วิชาการ 

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๔ 
 

อาจารย์ 
 
 
 

อาจารย์วรภูม ิ  แสงแก้ว ๒ ๙๒๙๗ ๐๐๐๐๑ x-x-x ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 
 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์๒๕๕๖ 
ปรัชญา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๔ 

๑๒ ๑๒ * 

 
ผลงานวิชาการ 
*บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Saengkaew, W. (2016). Why do Private University Students Decide to Learn English? The 4th FLLT Conference Proceedings by LITU. Conference  
 on Foreign Language Learning and Teaching, 24-25 June 2016, 4(1), 46-55. Thammasat University: Thailand. 
Saengkaew, W. (2016). Corpus-Based Study of Thanking Strategies. The 2nd LITU-CULI International Conference 2016 Proceedings by LITU.  
 Conference on ELT Unlimited, 6-7 October 2016, 2(1), 1-9. Thammasat University: Thailand. 
Saengkaew, W. (2017). Use of Reporting Clauses in Citations across two Contrasting Disciplines. University of the Thai Chamber of Commerce  
 Journal, 37(1), 103-114. 
Saengkaew, W., & Tangamornsuksan, A. (2017). Use of Note Taking Strategies among Thai Undergraduate Students. The 10th International  
 Conference of HUSOC Network. Conference on Dynamics on Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies, 2-3 Febuary  
 2017, 787-794. Chiangrai Rajabhat University: Thailand. 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 



 

 

๘ 

 

 
๙.ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๕ อาจารย์ อาจารย์อติเวทย์ 
 ตั้งอมรสุขสันต์ 

๑ ๑๐๒๐ ๐๑๐๘๘ x-x-x ศศ.ม 
 
 
 

ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี๒๕๕๘ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒๕๔๓ 

๑๒ ๑๒ * 

 
*ผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย 
Tangamornsuksan, A . (2015)  “Note Taking Strategies used by by post graduate students at King Mongkut’s University Technology 
          Thonburi (KMUTT)”, Presented at The 5thNational Conference on Applied Arts : NCAA2015 
Saengkaew, W., & Tangamornsuksan, A. (2017). Use of Note Taking Strategies among Thai Undergraduate Students. The ๒0th International  
 Conference of HUSOC Network. Conference on Dynamics on Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies, 2-3 Febuary  
 2017, 787-794. Chiangrai Rajabhat University: Thailand. 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 



๙ 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยสยาม  
 ๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
   ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ ) ประเทศไทยมีการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตและเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังทางการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การ
ลงทุน และการทําธุรกิจที่เข้า มามีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก จากสถานการณ์การ
พัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว ทําให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประกอบกิจการทางธุรกิจต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในการทํางาน  

  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้อง จัด
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิต
และการพัฒนาคน สร้างบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมที่มีการแข่งขันสูง 
สังคมท่ีเปิดรับวัฒนธรรมหลากหลาย สร้างบุคลากรให้ มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้ มีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การคิด วิเคราะห์ การคิด อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาความเข้าใจวัฒนธรรม ไทย ความ
ร่วมมือ การสื่อสาร เทคโนโลยี สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะทางอาชีพและทักษะการเรียนรู้ มี
คุณธรรม และ จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา เป็นต้น 
 
 ๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
      สถาบัน 
 
   ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร  
   การปรับปรุงหลักสูตรควรต้องตอบสนอง และสอดคล้องกับ พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม   
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ของประเทศ  และการแข่งขัน ทั้งในระดับ ชาติและนานาชาติ อีกท้ังให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคดิจิตอล Thailand 4.0 ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึง เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ที่ทันสมัยคือมีความรอบรู้สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทางอิเล็คโทรนิกส์ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีมีข้อมูลทันสมัยที่สามารถสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองและเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่างกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์สาขาวิชาที่เรียนเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ  ที่เป็น
ที่ต้องการและยอมรับของสถานประกอบการ มีความสามารถ ในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มี
ความตระหนักรู้เรื่องของพหุวัฒนธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ด้วยดี 

 



 

๑๐ 

 

 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   ๑๒.๒.๑  สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ เป็นที่ต้องการของ

สังคมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
   ๑๒.๒.๒  สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความพร้อมทุกด้าน 
   ๑๒.๒.๓  สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา
สังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
   ๑๒.๒.๔  สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และ
ผู้เรียน ในระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล 

 
 ๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ๑๓.๑  กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ /ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
       - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์  
                             กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                             กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
                             กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา  
   - หมวดวิชาแกนแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
                            กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  
                          กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ 
   - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
    โดยเลือกเรียนภาษา จีน หรือ ภาษาญี่ปุุน จํานวน ๒ หน่วยกิต 
      - หมวดวิชาโท   
                          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทภาษาต่างประเทศท่ี ๒ ภาษาจีนสื่อสาร
ธุรกิจ หรือภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ จํานวน ๑๕ หน่ายกิต หรือ นักศึกษาสามารถเรียนวิชาโทของ
หลักสูตรอื่นได้ โดยต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต และต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ
หลักสูตรนั้น ๆ   
                            
 ๑๓.๒  กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ /ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนสามารถ
เรียนได้ทุกรายวิชา 
      นักศึกษาจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น สามารถเรียนรายวิชาโท  จํานวน ๑๕ 
หน่วยกิต โดยให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
                 ๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ                         ๓(๒-๒-๕) 
     (English Pronuciation) 
      ๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณภ์าษาอังกฤษธุรกิจ   ๓(๓-๐-๖) 
     (Business English Grammar) 
 
      ๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 



 

๑๑ 

 

     (Effective Reading) 
      ๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 
     (Effective Writing) 
   ๑๑๕-๓๓๓   หลัก การแปล     ๓(๓-๐-๖) 
                       (Principles of Translation)  
                       
            ๑๓.๓  การบริหารจัดการ 
   ๑๓.๓.๑  จัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ /ภาควิชา /
หลักสูตรอื่นๆ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารธุรกิจ ตามความต้องการของหลักสูตร 
   ๑๓.๓.๒  สํารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมกับคณะ /
ภาควิชา/ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 
   ๑๓.๓.๓  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้ และ 
ทักษะวิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
 
 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 ๑. ปรัชญา ความส าคัญ และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 ๑.๑ ปรัชญา  
             มุง่สร้างศิลปศาสตรบณัฑิต ทีมี่ความรู ้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
เพ่ือการประกอบ วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมุ่งเน้นให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพต่อสังคม และสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ การคิดวิเคราะห์ และ
สามารถใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย และปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
                   
 ๑ .๒ ความสําคัญ 
             หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษสือ่สารธรุกิจมีความสําคัญดงันี ้ 
                ๑.๒.๑ พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                ๑.๒.๒ พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน  
                ๑.๒.๓  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ใน
การสอนและ การบริการวิชาการ  
     
   ๑.๓   วัตถุประสงค์ 
    ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัย ความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ทั้งภาค 
ทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์สาขาท่ีเรียนประกอบอาชีพได้ เช่น การทํางานในสถานประกอบการทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม และ การประกอบธุรกิจส่วนตัว 
เป็นต้น 
 



 

๑๒ 

 

 ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญา สามารถ ประยุกต์ ใช้ความรู้อย่างมีระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ได้ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและคิดได้อย่าง
มีเหตุผล 
 ๑ .๓.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวและทํางานกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม  ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตบริการ และ มีความรับผิดชอบต่อสังค มตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑ .๓.๔ เพ่ือผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถ ในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักการใช้
อินเตอร์เน็ต และเครื่องมือสื่อสารในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต และ สามารถ ใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
  
  ๑.๔     คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
              ๑.๔.๑ มีความรู้ที่ทันสมัย ความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในศาสตร์สาขาท่ีเรียนประกอบอาชีพได้  มีความสามารถ ทางวิชาการและวิชาชีพความสามารถ ใช้ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และ ทํางานกลุ่มและเดี่ยวได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
            ๑.๔.๒ มีทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้อย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  
วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ได้ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและคิดได้อย่างมีเหตุผล 
              ๑.๔.๓ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ สามารถปรับตัวและทํางานกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับ
อย่างเหมาะสม  ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตบริการ และ มีความรับผิดชอบต่อสังค มตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
              ๑.๔.๔ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ต และเครื่องมือ
สื่อสารในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต และ สามารถ ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
     
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดําเนินการเสร็จ
ภายใน ๕ ปี นับจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้  
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งช้ี 

๑.ปรับปรุงหลักสูตร ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ
นโยบายรัฐบาลไปสู่ Thailand 
4.0 

๑. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) และนโยบายรัฐบาลไปสู่ 
Thailand 4.0 
 

ตัวบ่งชี้ 
๑. จํานวนรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
๒.  จํานวนรายวิชาเปิดใหม่ 
หลักฐาน 
รายงานการประชุม 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งช้ี 



 

๑๓ 

 

๒. ศึกษาแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ตัวบ่งชี้ 
๑. จํานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
เครือข่าย 
๒. จํานวนหน่วยงานภาคเอกชนที่
เข้าร่วมเครือข่าย 
หลักฐาน 
๑. รายงานการประชุม 
๒. บันทึกการปรึกษากับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 

 ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวนครั้งในการประชุมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 
หลักฐาน 
รายงานการประชุม 
 

๓. สํารวจความพึงพอใจและ
ความต้องการของบัณฑิต และ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 

๑. ทําแบบสอบถามสํารวจความ
พึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตวิเคราะห์ความต้องการ
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก
ธุรกิจและเทคโนโลยีของ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ตัวบ่งชี้ 
๑. ค่าความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อการหลักสูตร มากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ 
๒. ค่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ 
หลักฐาน 
๑. แบบสอบถามสํารวจความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
๒. รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
 

๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ 
จํานวนครั้งในการประชุมไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี  
หลักฐาน 
รายงานการประชุม  
 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งช้ี 



 

๑๔ 

 

๔.ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน  

๑ พัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่าง
สม่ําเสมอ โดยสนับสนุนให้
อาจารย์ไปอบรมท้ัง ภายใน และ 
ภายนอก 

ตัวบ่งชี้ 
๑ มีอาจารย์ไปอบรม/ สัมมนา อย่าง
น้อย ๑ หัวข้อ ต่อ คน ต่อ ปี  

๒ ผลักดันให้อาจารย์มีงานวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
มีงานวิจัยอย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อคน/ปี  

๓ สํารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอน   
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวนครั้งในการสํารวจไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้งต่อปี 
รายงานการสํารวจแสดงข้อมูลที่
สําคัญเช่น   
- รูปแบบและลักษณะของ           
ปัจจัยสนับสนุนที่ต้องการ 
- ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอในการ
จัดการและสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ปรับปรุง ปัจจัยสนับสนุนตาม
ข้อเสนอแนะ  
หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ  

 
 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 ๑.  ระบบการจัดการศึกษา  

๑.๑  ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสอง

ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และหากเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนได้    

การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้  
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่เทียบเท่า  

ให้คิด ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 
๑ หน่วยกิต 

 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าให้คิด ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  หรือตั้งแต่ ๓๐ ถึง  ๔๕  ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 
 
๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 



 

๑๕ 

 

การศึกษาภาคฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

 
 ๒.  การด าเนินการหลักสูตร  
 ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วันอังคาร – วันเสาร์   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   ๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
   ๒.๒.๒ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
   ๒.๒. ๓ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ.  
   ๒.๒. ๔ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน (รับตรง)  
 
 ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ๒.๓.๑  นักศึกษามีความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากันและขาดทักษะและประสบการณ์ 
   ทางด้านการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  ๒.๓.๒  นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม  
                     การเรียนแบบ Passive learning 
 

       ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ ๒.๓  
 ๒.๔.๑ จัดคอร์สภาษาอังกฤษให้นักศึกษาแรกเข้าเพ่ือปรับพื้นฐานให้นักศึกษา  

  ๒.๔ .๑ จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน 
  ๒.๔.๓  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงออก และแสดงความสามารถ  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์   
  ๒.๔.๔  จัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning จัดหาเวทีกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ 
  ๒.๔.๕  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
  
 
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ชั้นปีที่ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ชั้นปีที่ ๒  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ชั้นปีที่ ๓   ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ชั้นปีที่ ๔    ๘๐ ๘๐ 

รวม ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐  ๓๒๐  ๓๒๐ 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
   

๘๐ ๘๐ 

  ๒.๖ งบประมาณตามแผน  



 

๑๖ 

 

 
  ๒.๖.๑  งบประมาณรายรับ  (หน่วย : ล้านบาท) 

หมวด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. ค่าบํารุงการศึกษา ๑,๕๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ 
๒. ค่าหน่วยกิต ๓,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ 
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๖๘,๐๐๐.๐๐ ๙,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๙๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ 
 

หมายเหตุ  รายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๒๔๗,๖๕๐.๐๐ บาท 
 
 ๒.๖.๒  งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : ล้านบาท) 

หมวด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. ค่าใช้จ่ายด้านการ  
    ผลิตบัณฑิต (ค่าสอน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายด้านบริการ 
    วิชาการ 

๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. ค่าใช้จ่ายด้านทํานุ   
    บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. เงินอุดหนุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
   (ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์) 

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

  หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

๒.๗  ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน  

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  
 แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อื่นๆ (ระบ)ุ  

 
 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ  
เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕   
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
   ๓.๑  หลักสูตร 



 

๑๗ 

 

 ๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวม  ๑๒๖ หน่วยกิต 
 ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร  

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓ ๓ หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓ หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๙ หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓ หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา สุนทรียศาสตร์ ๓ หน่วยกิต  
- เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า        ๑๕  หน่วยกิต 

(๒)  หมวดวิชาเฉพาะ ๘๗ หน่วยกิต  
๓.๑) วิชาแกน ๔๒ หน่วยกิต  
๓.๒) วิชาเฉพาะ ๓๐ หน่วยกิต  

-  กลุ่มวิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต  
-  กลุ่มวิชาเอกเลือก ๑๒ หน่วยกิต  

 ๓.๓) กลุ่มวิชาโท ๑๕ หน่วยกิต  
(๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ หน่วยกิต  
  

 ๓.๒  รายวิชา   
๓.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

 ๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ๓ หน่วยกิต  

   *๑๐๑-๑๐๑ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓(๓-๐-๖) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

 ๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ๙  หน่วยกิต 

   *๑๐๑-๒๐๑   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
 (Thai Language for Communication)  

  **@๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น ๓(๒-๒-๕) 
 (English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได)้

  
 **๑๐๑-๒๐๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๓(๒-๒-๕)  
                                (Daily Life English)  

 **๑๐๑-๒๐๕   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ ๓(๒-๒-๕)  
                      (English for Academic Study)  
 

 ๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ๓ หน่วยกิต 

 **๑๐๑-๓๐๑  ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ๓(๒-๒-๕)  



 

๑๘ 

 

  ( Digital Literacy for ๒๑ST Century)    

 ๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ๓ หน่วยกิต 

 **๑๐๑-๔๐๑   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย ๓(๒-๒-๕)  
                      (Life, Well-Being and Sports)              
 

 และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 **๑๐๑-๑๐๒   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก  ๓(๓-๐-๖) 
   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
 **๑๐๑-๑๐๓   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป็นผู้นํา   ๓(๒-๒-๕) 
   (Designing Your Self and Personality for Leadership)  
 **๑๐๑-๑๐๔   การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด  ๓(๓-๐-๖) 

 (Smart Money Management) 
 **๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    ๓ (๒-๒-๕) 

 (Community Explorer and Service Learning) 
  **๑๐๑-๑๐๖ กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว           ๓(๓-๐-๖) 
 (Politics and Law in Everyday Life) 

 ๑๐๑-๑๐๗   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต  ๓(๓-๐-๖) 
 (Philosophy, Religions and Life Style)   

 ๑๐๑-๑๐๘   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓(๒ -๒-๕) 
 (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ ๓(๓-๐-๖)  
 ( Human Relations and Personality Development) 
 *๑๐๑-๑๑๐ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  ๓(๓-๐-๖) 

 (Psychology in Daily Life) 
 *๑๐๑-๑๑๑ อาเซียนใน โลกยุคใหม่ ๓(๓-๐-๖) 

 (ASEAN in the Modern World)   
 *๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

 (Civilization Studies) 
  *๑๐๑-๑๑๓   ทักษะการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

 (Study Skills)      
 ๑๐๑-๑๑๔  จิตวิทยาทั่วไป ๓(๓-๐-๖)  

  (General Psychology) 
  ๑๐๑-๑๑๕  สังคมวิทยาเบื้องต้น   ๓(๓-๐-๖) 
   ( Introduction to Sociology) 
  ๑๐๑-๑๑๖  หลักเศรษฐศาสตร์                     ๓ (๓-๐-๖) 



 

๑๙ 

 

   (Principle of Economics)    

๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *๑๐๑-๒๐๒  ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ ๓ (๒-๒-๕) 
  (Thai Language for Presentation) 

**๑๐๑-๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอแบบมืออาชีพ           ๓(๒-๒-๕) 
                (English for Professional Presentation) 

**๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบมาตรฐาน  ๓ (๒-๒-๕) 
                      (English for Proficiency Test) 
**๑๐๑-๒๐๘ การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน ๓ (๒-๒-๕) 
                      (Computer Coding for Everyone) 

 ๑๐๑-๒๐๙   ภาษาจีน  ๑ (Chinese ๑) ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑-๒๑๐   ภาษาจีน ๒ (Chinese ๒) ๓(๒-๒-๕) 

 ๑๐๑-๒๑๑  ภาษาญี่ปุุน  ๑ (Japanese ๑) ๓(๒-๒-๕) 
 ๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุุน ๒ (Japanese ๒) ๓(๒-๒-๕) 
 ๑๐๑-๒๑๓  ภาษาเกาหลี ๑  (Korean ๑) ๓(๒-๒-๕) 

 ๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒ (Korean ๒) ๓(๒-๒-๕) 

๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   **๑๐๑-๓๐๒  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ  ๓(๒-๒-๕) 
(Data Science and Visualization)              

 **๑๐๑-๓๐๓   เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓(๓-๐-๖)
              (Green Technology for Sustainable Development) 
    **๑๐๑-๓๐๔   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    ๓ (๓-๐-๖) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**๑๐๑-๓๐๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน   ๓ (๒-๒-๕) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน     ๓ (๒-๒-๕) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*๑๐๑-๓๐๗   เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕) 

(Information Technology)       
*๑๐๑-๓๐๘   คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน ๓ (๒-๒-๕) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *๑๐๑-๓๐๙   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
   (Life and Environment) 
 

*๑๐๑-๓๑๐   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  ๓(๓-๐-๖)  
(Healthy Diet) 

*๑๐๑-๓๑๑   เคมีในชีวิตประจําวัน  ๓(๓-๐-๖)  



 

๒๐ 

 

(Chemistry in Daily Life) 
*๑๐๑-๓๑๒   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  ๓(๓-๐-๖) 

(Mathematics in Daily Life)  
*๑๐๑-๓๑๓   สถิติในชีวิตประจําวัน  ๓(๓-๐-๖)               

 ( Statistics in Daily life) 
๑๐๑-๓๑๔  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖)  

(Mathematics in Civilization)   
*๑๐๑-๓๑๕  สถิติและความน่าจะเป็น     ๓ (๓-๐-๖)   

   (Statistics and Probability)           
  

๔.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **๑๐๑-๔๐๒   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต    ๓ (๓-๐-๖) 
     (Art and Music Appreciation)      
 **๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม        ๓ (๓-๐-๖) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  
 **๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน             ๓(๒-๒-๕) 
   (Designing Your Dream) 

**๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต  ๓ (๒-๒-๕)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ ๓ (๒-๒-๕) 
  (Creative Photography) 

 
หมายเหตุ * รายวิชาปรับค าอธิบายใหม่   ** รายวิชาใหม่ 

 
๓.๑.๓ ความหมายรหัสวิชามีดังนี้ 
 รหัส ๑๐ ๑-๑xx หมายถึง กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รหัส ๑ ๐๑-๒xx หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร 
 รหัส ๑๐๑-๓ xx หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหัส ๑๐๑-๔ xx หมายถึง กลุ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ๘๗ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกน ทางธุรกิจ จํานวน ๒๗ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
  ๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)  



 

๒๑ 

 

                   (Introduction to Business) 
  ๑๓๑-๑๐๕ การบัญชีเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)  
   (Introduction to Accounting) 
  ๑๓๒-๒๐๓ การเงินธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)  
   (Business Finance) 
  ๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล ๓(๓-๐-๖)  
   (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
  ๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ ๓(๓-๐-๖)  
   (Prnicples of Management) 
  ๑๑๕-๒๒๕ หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ๓(๓-๐-๖)  
   (Priciples of Advertising and Public Relations) 
  ๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
   (Introduction to Business Law) 

     ๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ๓(๓-๐-๖)
      (Entrepreneurship and SMEs Management)  
   ๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
      (Human Resource Management) 
 

 กลุ่มวิชาแกนทางภาษา  จํานวน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๑๕-๑๐๓ ภาษาไทยธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)  
                               (Business Thai)  
  ๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)  
   (English Conversation) 
  ๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)  
   (English Pronunciation) 
  ๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)  
   (Effective Reading) 
                  ๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)  
   (Effective Writing) 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน ๓๐ หน่วยกิต  
               กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน ๑๘ หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
  ๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)  
       (Business English Grammar) 
    ๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕)  

   (Business English Conversation) 
     ๑๑๕-๓๓๑ การเขียนจดหมายธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 

   (Business Correspondence)  
               ๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล ๓(๓-๐-๖)  



 

๒๒ 

 

      (Principles of Translation ) 
    ๑๑๕-๔๙๐ เตรียมสหกิจศึกษา  ๑(๐-๒-๑) 
       (Co-Operative Education Preparation) 
    ๑๑๕-๔๙๑ สหกิจศึกษา                                                            ๕(๐-๔๐-๐) 
       (Co-Operative Education) 
 
  กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  

 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
    ๑๑๕-๓๒๒   การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 

   (Business English Reading) 
    ๑๑๕-๓๒๔ ภาษาอังกฤษ เทคนิคเพ่ือธุรกิจการบิน ๓( ๒-๒-๕) 

   (Technical English for Airlines Business) 
    ๑๑๕-๓๒๘ ภาษาอังกฤษ เทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ๓( ๒-๒-๕) 

   (Technical English for Hotel and Travel Industries) 
    ๑๑๕- ๓๓๒ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมแฟชั่น ๓(๒-๒-๕) 

         (Technical English for Fashion Industries) 
    ๑๑๕-๓ ๓๔ ภาษาอังกฤษ เทคนิคเพ่ืองานสื่อมวลชน ๓( ๒-๒-๕) 

   (Technical English for Mass Media) 
    ๑๑๕-๓ ๓๕ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในบริบททางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕)  

   (English Public Speaking in Business Context) 
    ๑๑๕ -๓๓๖ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖)
       (Effective Written Business Communication) 
    ๑๑๕- ๔๑๖ การพูดเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕)  
       (Effective Oral Business Communication) 
    ๑๑๕- ๔๒๓   การอ่านและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ในบริบททางธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖) 
       (Critical and Analytical Reading and Writing in Business Context) 

๑๑๕-๔๓๑  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือธุรกิจออนไลน์ ๓(๒-๒-๕)  
   (Technical English for Online Business) 

    ๑๑๕-๔๓๒    ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานบริการบุคคล ๓(๒-๒-๕) 
       (Technical English for Human Resources Administration)  

  ๑๑๕ -๔๓๓  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานโลจิสติกส์ ๓(๒-๒-๕) 
                             (Technical English for Logistics)  
 ๑๑๕-๔๓๔   การแปลธุรกิจ          ๓(๓-๐-๖)  
 (Business Translation) 
  
กลุ่มวิชาโท  จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 



 

๒๓ 

 

 ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ ตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว้ และจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือ จะเลือกเรียนรายวิชาโทกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งของสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

ภาษาญี่ปุุน 
 ๑๑๓-๒๑๑ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๑ ๓(๒-๒-๕)  
 (Japanese for Business Communication 1) 
 ๑๑๓-๓๑๒ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๒ ๓(๒-๒-๕)  
 (Japanese for Business Communication 2) 
 ๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๓ ๓(๒-๒-๕)  
 (Japanese for Business Communication 3) 

           ๑๑๓-๔๑๔ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๔ ๓(๒-๒-๕)  
 (Japanese for Business Communication 4) 

           ๑๑๓-๔๑๕ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๕ ๓(๒-๒-๕)  
 (Japanese for Business Communication 5) 
 
 
 
ภาษาจีน 
 ๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑ ๓(๒-๒-๕)  
 (Chinese for Business Communication 1) 
 ๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒ ๓(๒-๒-๕)  
  (Chinese for Business Communication 2) 
 ๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓ ๓(๒-๒-๕)  
  (Chinese for Business Communication 3) 
 ๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔ ๓(๒-๒-๕)  
  (Chinese for Business Communication 4) 
 ๑๑๓-๔๒๕ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๕ ๓(๒-๒-๕)  
  (Chinese for Business Communication 5) 

 
 ๓.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  (จํานวน ๖ หน่วยกิต) 

ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อกว่า ๖ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

แผนการศึกษา 



 

๒๔ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หลักสูตร ๔ ปี  (ภาคปกติ) 
 

ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๐๑-๑๐๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑-๒๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

**@๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น **@๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ  ๓ (๒-๒-๕) 

  ๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๕ (๑๓-๑๐-๓๑) 

หมายเหตุ  (**@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
              วิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได)้ 

 
 

ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๑๐๓ ภาษาไทยธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใดก็ได้) ๓ (๓-๐-๖) หรือ  

๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใดก็ได้) ๓ (๓-๐-๖) หรือ  

๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๘ (๑๖-๔-๓๔) หรือ 

๑๘ (๑๔-๘-๓๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๕ 

 

ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใดก็ได้) ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใดก็ได้) ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๘ (๑๗-๒-๓๕) หรือ 
๑๘ (๑๕-๖-๓๓) 

 
 
 

ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๑-๑๐๕ การบัญชีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๘ (๑๗-๔-๓๔)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีท่ี ๓ ภาคการการศึกษาที่ ๑ 



 

๒๖ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๑๕-๒๒๕ หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๓๒-๒๐๓ การเงินธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใดก็ได้) ๓ (๓-๐-๖) หรือ 

 ๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๕ (๑๓-๔-๒๘) หรือ 

๑๕ (๑๒-๖-๒๗) 
 
 

ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

  ๑๑๕-๓๓๑ การเขียนจดหมายธุรกิจ  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
๓ (๓-๐-๖) 

xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๔๙๐ เตรียมสหกิจศึกษา ๑ (๐-๒-๑) 

 รวม ๑๓ (๑๒-๖-๒๗) 
 
 
 

ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๔๙๑ สหกิจศึกษา ๕ (๐-๔๐-๐) 
 รวม ๕ (๐-๔๐-๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 



 

๒๗ 

 

๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 

๑๑๕- xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕- xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)  

 รวม ๑๒ (๑๑-๒-๒๓) หรือ  
๑๒ (๙-๖-๒๑) 

 
 

ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕- xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕) 
xxx-xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๓) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๒ (๑๒-๐-๒๔) หรือ  
๑๒ (๑๐-๔-๒๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(หมายเหตุ * รายวิชาปรับค าอธิบายใหม่   ** รายวิชาใหม)่ 

*๑๐๑-๑๐๑   หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน        ๓(๓-๐-๖) 



 

๒๘ 

 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
  หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้น
ทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); 
basic principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, 
sustainable development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in 
contemporary society with SEP for sustainable development from project-based 
learning or case study 

**๑๐๑-๑๐๒   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         ๓(๓-๐-๖) 
   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ 
ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
กระบวนการทางความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups 
of countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; 
cultural diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social 
responsibility against corruption; relationship between citizenship and developmental 
status of a country; roles and duties of individual as a Thai and global citizen 

**๑๐๑-๑๐๓ การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า        ๓(๒-๒-๕) 
   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเปูาหมายในชีวิต การเสริมสร้างการ

เห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการ
พูดในที่สาธารณะ การแนะนําตนเองเพ่ือความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน  การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะ
มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

 
Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 

improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; 
human relation skills; team working 



 

๒๙ 

 

**๑๐๑-๑๐๔ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด            ๓(๓-๐-๖)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เปูาหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วน

บุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การ
วางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และ
อิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; 
loan; tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for 
retirement and financial independence 

**๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม          ๓(๒-๒-๕) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและ
การเสริมทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การ
สื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือการพัฒนาและ
กิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน เพ่ือรองรับภารกิจ
การพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑  

Learning on community context; community analysis to identify issues 
and development approaches using collaborative community based approach among 
learners and community members; techniques and enhanced skills in approaching 
community engagements, community participation, social and life skills, 
communication; service learning; project development and implementation for 
community development and services; preparation for becoming community 
researcher and developer in variety dimensions of sustainable community 
development in the ๒๑ST century  

 
 

**๑๐๑-๑๐๖ กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว         ๓(๓-๐-๖) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เก่ียวข้องใน
ชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  



 

๓๐ 

 

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as 
Civil Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other 
laws related to current social situations 

๑๐๑-๑๐๗ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        ๓(๓-๐-๖) 
  ( Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ 
ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างความสําเร็จในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through 
religious teachings; application for successful working and peaceful living with others 

๑๐๑-๑๐๘   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      ๓(๒-๒-๕) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning) 

  
  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การ
คิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; 
analytical thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate 
thinking; applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving 
thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; 
skills approaching to various resources for lifelong self development   
 
 

*๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ        ๓(๓-๐-๖) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

กลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา 
การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการ



 

๓๑ 

 

แต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูด
ด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment 
to circumstances in society; theories of personality; individual personality development 
for social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice 
and social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to 
improve personality and fit circumstances; speech improvement through correct 
pronunciation and proper use of language to fit circumstances 

*๑๐๑-๑๑๐  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน   (Psychology in Daily Life)     ๓(๓-๐-๖) 
  แนวคิดทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและ
การปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human 
development; personality and individual differences; understanding oneself and others; 
transactional analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress 
management; mental health and adjustment 

*๑๐๑-๑๑๑  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)     ๓(๓-๐-๖) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของ
โลก พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges 
of  Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-
cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
 

*๑๐๑-๑๑๒  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)       ๓(๓-๐-๖) 
  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ 
การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญา ให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; 
modern age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding 



 

๓๒ 

 

masterworks of fine arts in each era; historical background and cultural heritage of 
Thailand and neighboring countries in ASEAN  

*๑๐๑-๑๑๓   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)         ๓(๒-๒-๕) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็น

สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา  
   Value of education; learning methods for success in higher 
education;  necessary learning skills in ๒๑st century; use of library and information 
technology;  analytical thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; 
public mind; time management 

๑๐๑-๑๑๔  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)        ๓(๓-๐-๖) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปูาหมาย
ของวิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติ
ทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, 
objectives of the subject and values of the practice; sensation and perception; 
motivation; learning; personalities and individual differences; emotions; development of 
each step of life; intelligences and measurement; psychological disorders; mental 
health development; self understanding and development 

๑๐๑-๑๑๕  สังคมวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to Sociology)      ๓(๓-๐-๖) 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลใน
สังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการ
ทํางาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญ
ทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of 
people in society; influence of norms on human behavior; group construction and 
leadership; attitudes towards working; good human relationships; the importance and 
evolution of institutes by ranking; technology progress and population change 

๑๐๑-๑๑๖  หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principle of Economics)      ๓(๓-๐-๖) 
  หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎี
ต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขัน



 

๓๓ 

 

อย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิง
เปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and 
supply of products and services of product factors in the complete and incomplete 
competitive market; production factors and determination of production factors by 
shortening in terms of comparative cost 
 
 
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*๑๐๑-๒๐๑   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)   ๓(๒-๒-๕) 
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้

ภาษาในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และ
วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening 
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing 
and analyzing messages; principles of writing in various forms 

*๑๐๑-๒๐๒   ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  (Thai Language for Presentation)   ๓(๒-๒-๕) 
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication 
channel for learning and work 
 

**@๑๐๑-๒๐๓   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น  (English for Remediation)     ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถ 
            ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได ้



 

๓๔ 

 

  คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่าง
ง่ายในระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative 
skills frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions 
and answer and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               ๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น (English for Remediation) 
 

**๑๐๑-๒๐๔   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   (Daily Life English)           ๓(๒-๒-๕) 
  คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่
หัวข้อในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative 
skills with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา    
               ๑๐๑-๒๐๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ใน
รายวิชาดังกล่าว  

**๑๐๑-๒๐๕   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ        ๓(๒-๒-๕) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การ

เขียน และคําศัพท์ 
  Practice essential skills in relation to academic study; listening 
comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary 
  

**๑๐๑-๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ       ๓(๒-๒-๕) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 



 

๓๕ 

 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, 
conjunctions, and expressions; speaking in various situations; discussion, academic 
presentation, business presentation, and job interview 

**๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน                 ๓(๒-๒-๕) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเพ่ือการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL 
ฝึกเทคนิคที่เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, 
reading and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL 
examination; practice useful examination techniques 

**๑๐๑-๒๐๘ การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน                 ๓(๒-๒-๕) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน  การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร 
การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้าง
ฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE 
tools;  Library installation; executing from command line; data type and variable; 
simple input and output; selection statement usage; looping statement usage; function 
definition; math and graphic library and graphic application 

๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑  (Chinese 1)          ๓(๒-๒-๕) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ ๓๐๐ คํา และ
สํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายทีใ่ช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; ๓๐๐ vocabulary 
and simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with 
emphasis on correct pronunciation 

 
 
 

๑๐๑-๒๑๐ ภาษาจีน ๒  (Chinese 2)         ๓(๒-๒-๕) 
 วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑   
 การ เรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนา
ภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องท่ีเป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ ๓๐๐ คํา 



 

๓๖ 

 

 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; 
Chinese conversation on interesting topics; ๓๐๐ additional vocabulary 

๑๐๑-๒๑๑ ภาษาญี่ปุ่น  ๑  (Japanese 1)         ๓(๒-๒-๕) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุน  ระบบการออก
เสียงภาษาญี่ปุุน  คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; 
Japanese phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading 
comprehension at sentence level; writing using Hiragana and Katakana characters  

๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุ่น  ๒  (Japanese 2)         ๓(๒-๒-๕) 
  วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๑๑  ภาษาญี่ปุุน ๑   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คําศัพท์  และ สํานวน
อย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and 
simple expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about 
everyday life  

๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑  (Korean 1)                    ๓(๒-๒-๕) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์

ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar 

structures; vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple 
conversations for daily communication 

๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒  (Korean 2)                    ๓(๒-๒-๕) 
  วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บท
สนทนา อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียน อนุเฉทเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph 
about everyday life using simple expressions 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

**๑๐๑-๓๐๑    ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ ๒๑        ๓(๒-๒-๕) 
     (Digital Literacy for ๒๑st Century) 



 

๓๗ 

 

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การ
ให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน 
การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet 
and social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online 
financial transactions; online purchase through e-commerce services; e-government 
services; digital society balancing; office application usage; info graphic creation; digital 
marketing 
 
**๑๐๑-๓๐๒ วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           ๓(๒-๒-๕) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยแอพลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and 
awareness of sufficient information given; data visualization for decision making; data 
analysis with applications 

**๑๐๑-๓๐๓ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          ๓(๓-๐-๖) 
             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลด
ของเสีย  ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; 
product life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental 
impacts using modern technologies 

 

**๑๐๑-๓๐๔   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่       ๓(๓-๐-๖) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพ่ือการออกแบบนวัตกรรม และธุรกิจใหม่  การ

สํารวจปัญหา การระดมความคิด  การวิเคราะห์เพ่ือสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การ



 

๓๘ 

 

ออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด 
หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and 
start up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer 
development; product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**๑๐๑-๓๐๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน            ๓(๒-๒-๕) 
(Internet of Thing for Everyone) 

 ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายใน
และการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน                     ๓(๒-๒-๕) 
    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห้องทดลองท่ีมีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพ่ือขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดท่ีใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้น ด้านการออกแบบและ
พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or 
improving buildings and environment in the university campus for sustainability; 
building an innovative scalable model for the effective project based implementation 
and knowledge transfer; project management emphasized on designing and developing 
buildings for sustainably energy saving 

*๑๐๑-๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)      ๓(๒-๒-๕) 
  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่
การ ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา 
การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

*๑๐๑-๓๐๘  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน        ๓(๒-๒-๕) 
  (Computer for Studies and Works)       



 

๓๙ 

 

  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้
โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก ฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรม
นําเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; 
algorithm and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer 
careers and certification; trends of information technology; spreadsheet 
implementation; software presentation  

*๑๐๑-๓๐๙ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)       ๓ (๓ -๐ -๖ )          
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหา ของสิ่งแวดล้อมและ ผลกระทบ ต่อ
มลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
และพลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change๑; awareness of environmental problems and 
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application 
of biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle 
following philosophy of sufficiency economy 
 
*๑๐๑-๓๑๐ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี   (Healthy Diet)        ๓ (๓ -๐ -๖ )
  ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร 
อาหารกับโรค โภชนาการเพ่ือการปูองกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การ
ปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความ
มั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและ
ทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ   
  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; 
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition 
labels; food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; 
food innovation and marketing direction of healthy diets 

 

 

*๑๐๑-๓๑๑ เคมีในชีวิตประจ าวัน  (Chemistry in Daily Life)              ๓(๓-๐-๖) 



 

๔๐ 

 

ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร  โลหะและสารประกอบทางเคมีที่
สําคัญในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง 
สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การปูองกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and 
chemical compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive 
drugs; detergents and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in 
daily life; chemical prevention and alleviation 

*๑๐๑-๓๑๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   (Mathematics in Daily Life)     ๓ (๓ -๐ -๖ )
   ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ ความรู้
เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; 
application of mathematics for statistical interpretation; application of fundamental 
mathematics for problem solving and decision making in daily life 

*๑๐๑-๓๑๓ สถิติในชีวิตประจ าวัน    (Statistics in Daily Life)       ๓(๓-๐-๖) 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ  การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชี
รายรับรายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย  
การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพ่ือการตัดสินใจ ในการวางแผนการใช้จ่าย การ
ทํานายผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily 
income and expenses account, business record; basic statistics and probability; 
application of basic statistics in daily life for decision making: spending planning, 
predictive investment, and weather forecast 

๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)     ๓(๓-๐-๖) 
  หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลข
เป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking 
system with numbers as the base; application of numbers to geometry and 
trigonometry; numbering system and development of basic statistic possibilities; 
fundamental knowledge of logical numbers  
 

*๑๐๑-๓๑๕ สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)      ๓(๓-๐-๖) 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การ



 

๔๑ 

 

แจกแจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิต ิค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การ วิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects 
of business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 
 

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   

**๑๐๑-๔๐๑   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย        ๓(๒-๒-๕) 
(Life, Well-Being and Sports)           

  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้าง
เสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออก
กําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการ
ออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; 
marriage life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare 
products, medication, cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value 
and effect of physical exercises on various systems of body; personal sports and game 
sports practices 

**๑๐๑-๔๐๒   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต         ๓(๓-๐-๖) 
(Art and Music Appreciation)    
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม  นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงาน
ศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ  ดนตรี กับ
ชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง  ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือ
จรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the 
value of arts as a tool to sustain the human mind 

 

**๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม          ๓(๓-๐-๖) 



 

๔๒ 

 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์

ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและ
ค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความ
เป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; 
ways of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and 
dissemination of Thainess 

**๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน                   ๓(๒-๒-๕) 
  (Designing Your Dream)  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องท่ีสนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง 
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้  นํา เสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration 
and ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and 
theories; reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various 
tools; data collection and data analysis planning; practicing systematic process of 
thinking, data gathering, problem-solving, and group working for the presentation of 
ideas in order to enhance lifelong learning skills 

**๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต          ๓(๒-๒-๕)  
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพ่ือร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ ๘ ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ 
การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ 
ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวม
และศิลปะการดํารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga 
practicing; yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga 
asanas; pranayama; meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation 



 

๔๓ 

 

before yoga practicing; recommendations and precautions for yoga practicing; 
equipment for yoga practicing; holistic health concept and art of living 

**๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์         ๓(๒-๒-๕) 
    ( Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอ่ืนๆ 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพ่ือการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วย
ภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน 
มุมกล้อง สมดุลของภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera 
and other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; 
visual communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, 
camera angle, balance, photographic creation and perspective 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ๘๗  หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ  จ านวน  ๒๗  หน่วยกิต  ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
๑๓๐-๒๐๕   ธุรกิจเบื้องต้น       ๓(๓-๐-๖) 
   (Introduction to Business) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจประเภทต่างๆ องค์การธุรกิจ การ
จัดองค์กรและการบริหาร ตลอดจนองค์ประกอบต่าง  ๆ เพื่อการดําเนินงานและประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การบัญชี การผลิต การขาย การบริหารงานบุคคลและสํานักงาน รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจ การส่ง
สินค้าเข้าและการส่งสินค้าออก การประกันภัย และคณิตศาสตร์ทางการเงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย การ
ขายลดตั๋วเงิน การคิดค่าปัจจุบันของเงิน เป็นต้น 
 Study the basic principles of business systems and business environment; 
business organization, organization management and administration, and other aspects 
for enterprising.  Accounting, producing, sales, personnel and office management, 
including business papers.  Exporting and importing, insurance, and business 
mathematics for the calculation of interest rate, bank draft and bill of exchange, etc. 
 
 
๑๓๑-๑๐๕   การบัญชีเบื้องต้น      ๓(๓-๐-๖) 
   (Introduction to Accounting) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรบัญชี  งบการเงินและการ
นําเสนองบการเงิน  หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี  การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไข



 

๔๔ 

 

ข้อผิดพลาด  การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ  การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม  การบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; accounting 
cycle; financial statements and presentation of financial statements; principles and 
procedures of accounting record; adjusting entries and correction of errors; accounting 
for inventory; accounting for manufacturing firms; accounting for value added tax.  
 
๑๓๒-๒๐๓   การเงินธุรกิจ       ๓(๓-๐-๖) 
   (Business Finance) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๓๑-๑๐๕ การบัญชเีบื้องต้น 
 หลักการ  ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการ 
ทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรการใช้เงินทุน โดยคํานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล การคํานวนอัตราส่วนทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน  การบริหารเงินสด และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค้า  
การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกําไร ค่าของเงินตามเวลา งบจ่าย
ลงทุน การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินทุน การจัดการนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 Principles, theories and basic knowledge of business finance. The role and task 
of financial management in financial planning, raising fund, and allocation fund 
considering the good governance. Financial ratios. Financial planning and forecasting. 
Working capital management. Cash management and marketable security management. 
Account receivable management. Inventory management. Break-even analysis and 
profit planning. Time value of money. Capital budgeting. Short-term and long-term 
financing. Dividend policies. 
 
๑๓๓-๒๐๑   หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล    ๓(๓-๐-๖) 
   (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดลูกค้าเปูาหมาย ตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา ช่องทางการตลาด 
การส่งเสริมการตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมใน
การนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม  
 Meaning, importance and role of marketing towards economy and society in the digital era. 
The course provides students with knowledge of consumer behavior in the digital era, market 
segmentation, target group, product positioning, marketing mix of product, price, place, promotion 
and digital marketing tools. The course also covers the application of digial media as a marketing 
tool, preparation of using digital marketing as a marketing strategy and marketing communication 
through social media.  
 
๑๓๔-๒๐๑  หลักการจัดการ       ๓(๓-๐-๖) 



 

๔๕ 

 

   (Principles of  Management) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการ โดยมุ่งเน้นทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ อันประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนํา และการควบคุม และทบทวน
แนวคิดวิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆ รวมทั้งหน้าที่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่และร่วมสมัย 
 An introduction to the management function. This course emphasizes on the 
theory and fundamental concepts of management including planning, organization, 
leadership, and control. This course reviews the evolution of management thought, 
function, and practice and will stress current management approaches and emerging 
management concepts. 
 
๑๑๕-๒๒๕   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    ๓(๓-๐-๖) 
   (Principles of Advertising and Public Relations) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  วิธีการสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ การวางแผน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์  การวิเคราะห์ผู้บริโภค  การประเมินผลโฆษณา  การเลือกใช้สื่อ  กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 Priciples of  advertising and public relations; how to build a good relations and 
image; planning advertising and public relations strategy; analyzing consumers; 
evaluating advertising outcomes; selecting appropriate media; relating laws and ethics 
of advertising and public relations 
 
๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น      ๓(๓-๐-๖) 
  ( Introduction to Business Law) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา  การขาย  การซื้อ  การเช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  ค้ําประกัน  
จํานอง  จํานํา  การจ้างแรงงาน  การประกันภัย  ตัวการตัวแทน  นายหน้า  ตั๋วเงิน  หุ้นส่วนบริษัท  
บริษัทมหาชนจํากัด  ทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายแรงงาน 
 General knowledge about contractor identity; trading, selling; rent property; hire 
purchase; guaranteed; mortgage; pledge; labor-employment; borrow and deposit; 
insurance; agent and broker; bill; company share; public limited company; intellectual 
property; labor law 
 
๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ๓(๓-๐-๖)                              
   (Entrepreneurship and SMEs Management) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ 
                ความหมายและคุณลักษณะของการเปน็ผูป้ระกอบการ กระบวนในการสร้างและกลัน่กรอง
แนวความคิดทางธุรกิจ  (Business Idea) ในการทําธุรกิจการประเมินตนเองสําหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ  



 

๔๖ 

 

นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความสําคัญ ประโยชน์ และองค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งประกอบไป
ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด  แผนจัดการ แผนการดําเนินงาน  แผนกําลังคน  และ
แผนการเงิน  โดยใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   This course covers characteristics, types, and roles of entrepreneurs, 
business idea generation and screening process, self assessment for entrepreneurs, 
good govermance and business ethics including importance, benefits and component 
of business plan consisted of situational analysis, marketing plan, management plan, 
operational plan and financial plan by case study analysis 
 
๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์      ๓(๓-๐-๖)  
  (Human Resource Management) 
                วิชาบังคับก่อน : ๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ 
  ศึกษาแนวคิด  หลักการและเปูาหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการในเชิง การวางแผนจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ กระบวนการดําเนินการ
ภายในองค์กร  โดยครอบคลุมหลักการในการสรรหา  การคัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึง
แนวคิดในการจัดการผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร ตลอดจนแนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  This course provides the concepts of human resource management, including 
definitions and functions of managing people.  Theoretical principles of human resource 
management are examined to identify various key issues, such as human resource planning, 
recruitment and selection, training and development, and performance appraisal.  The 
roles and responsibillties of human resource professionals in collaboration with line 
management are discussed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาแกนทางภาษา  จ านวน ๑๕  หน่วยกิต 
๑๑๕-๑๐๓     ภาษาไทยธุรกิจ       ๓(๓-๐-๖) 
   (Business Thai) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๑๐๘ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ที่ใช้ในองค์กรต่าง ๆ การสื่อสารด้วยวาจา  การเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงาน  การเขียนบันทึก  การเขียนจดหมายธุรกิจ   



 

๔๗ 

 

 Principles of Thai usage in various organizations for communication; verbal 
communication; various forms of writing; report writing; memos; business 
correspondence 
 
๑๑๕-๑๐๖  สนทนาภาษาอังกฤษ       ๓(๒-๒-๕) 
   (English Conversation) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คําศัพท์ และสํานวนภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวัน สังคม และบริบททางธุรกิจ  
 Vocabulary and expressions in daily life conversation; vocabulary and 
expressions in social and business discussion  
 
๑๑๕-๑๐๗  การออกเสียงภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)  
   (English Pronunciation) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกเสียง  สระ พยัญชนะ คํา และประโยคภาษาอังกฤษ 
 Principles of pronunciation: English vowels, consonants, words and sentences.  
 
๑๑๕-๒๐๑   การอ่านภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)  
   (Effective Reading) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การขยายวงคําศัพท์ เทคนิคอ่านเร็วการจับใจความสําคัญและข้อมูลสนับสนุน การเขียนย่อความ  
 Vocabulary expanding; fast reading techniques; finding main ideas and 
supporting details; summarizing 
 
๑๑๕-๒๐๒  การเขียนภาษาอังกฤษ      ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Writing ) 
  วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 หลักการเขียนย่อหน้ารูปแบบต่างๆ คําเชื่อมความ เทคนิคในการเขียนเรียงความ  
 Principles of paragraph writing; in various text types; cohesive devices; essay 
writing techniques 
 
 
 
 
วิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน ๑๘ หน่วยกิต  ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
 
๑๑๕-๑๐๘  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                             ๓ (๓-๐๖) 
                (Business English Grammar) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 โครงสร้างภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ หน้าที่ของคํา วลี อนุประโยค และประโยค  



 

๔๘ 

 

   English structures in business context: part of speech, phrases, clauses, and 
sentences 
 
๑๑๕-๓๑๒   การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ    ๓(๒-๒-๕) 
   (Business English Conversation) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ 
 คําศัพท์ และสํานวนในการสนทนาทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
 Vocabulary, expressions, and idioms in various types of business conversations 
 
๑๑๕-๓๓๑   การเขียนจดหมายธุรกิจ      ๓(๓-๐-๖)  
   (Business Correspondence) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๒  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการเขียนจดหมาย ทางธุรกิจในรูปแบบต่าง  ๆ การเขียนจดหมายสอบถาม  การเขียน
จดหมายร้องเรียน การเขียนจดหมายเพื่อปรับความเข้าใจ และการเขียนจดหมายทวงหนี้ 

Principles of writing business letters: inquiry letter,letter of complaint, 
adjustment letter, and collection letter 
 
๑๑๕-๓๓๓   หลักการแปล        ๓(๓-๐-๖)  
   (Principles of Translation) 
   วิชาบังคับก่อน :    ๑๑๕-๒๐๑ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
                                         ๑๑๕-๒๐๒ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
 หลักการแปล  คํา วลี อนุประโยค ประโยค และย่อหน้าในบริบททางธุรกิจ  
 Principles of translation: word, phrase, clause, sentence and paragraph in 
business context  
 
๑๑๕-๔๙๐   เตรียมสหกิจศึกษา      ๑(๐-๒-๑)
   (Co-operation Education Preparation) 
 หลักปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นในการทํางาน หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางาน การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 Principles of working in organizations, duties, responsibilities and appropriate 
working attitudes; application of theories in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
๑๑๕-๔๙๑   สหกิจศึกษา       ๕(๐-๔๐-๐)  
   (Co-operative Education) 
   เงื่อนไข : นักศึกษาต้องเรียนวิชาต่างๆ ในแผนการเรียนมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต   
 ปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ความรู้ทางธุรกิจ  ในการทํางานเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของภาควิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  



 

๔๙ 

 

 Sixteen weeks of apprenticeship in real working conditions in the field of English 
Business Communication in order to develop English skills and apply the knowledge of 
business under the supervision of the department. 
 
 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
 
๑๑๕-๓๒๒    การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                                ๓(๓-๐-๖)
   (Business English Reading) 
                    วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๑ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 ทักษะการอ่าน คําศัพท์ สํานวน และคําศัพท์เฉพาะ การอ่านเอกสารต่าง ๆ ในบริบททางธุรกิจ   
 Reading skills, vocabulary, expressions and technical terms; reading various texts  
in business context  
 
๑๑๕-๓๒๔   ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อธุรกิจการบิน                                    ๓(๒-๒-๕) 
               (Technical English for Airlines Business) 

วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
  ทักษะกา รพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน  

  Oral and written communication skills; vocabulary and expressions related to 
airline business 
 
๑๑๕-๓๒๘  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ๓(๒-๒-๕) 
                (Technical English for Hotel and Travel Industries)  
                วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
  ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว   
  Oral and written communication skills; vocabulary and expressions related to 
hotel and travel industries 
 
 
 
 
๑๑๕-๓๓๒  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น                           ๓(๒-๒-๕)          
                (Techincal English for Fashion Industries) 
                  วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
  ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารคําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น 
  Oral and written communication skills; vocabulary and expressions related to 
fashion industries 
 



 

๕๐ 

 

๑๑๕-๓๓๔   ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานสื่อสารมวลชน ๓( ๒-๒-๕) 
   (Techincal English for Mass Media) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
  ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อมวลชน 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ทางสังคม และ การโฆษณา  
  Oral and written communication skills; vocabulary and expressions related to 
mass media: newspaper, public relations, social media, and advertising 
 
๑๑๕-๓๓๕   การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในบริบททางธุรกิจ   ๓(๒-๒-๕)  
   (English Public Speaking in Business Context) 

  วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ  
 หลักการพูดใ นที่ประชุมชน การพูดในที่ชุมชนใน โอกาสต่าง ๆ การพูดในที่ประชุมชนใน บริบท
ทางธุรกิจ วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 Principles of public speaking; public speaking in various occasions; public 
speaking in business context; verbal and non-verbal communication  
 
๑๑๕-๓๓๖   การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Written Business Communication) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๒ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการเขียน ทางธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ แฟูมสะสมผลงาน บันทึกข้อความ วาระ
การประชุม การจดบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม 
 Principles of business writing: application letter, resume, portfolio, 
memorandum, agenda, minutes and meeting report 
 
๑๑๕-๔๑๖   การ พูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ     ๓(๒-๒-๕) 
   (Effective Oral Business Communication) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
 หลักการ พูดเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ การ แสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง 
การนําเสนอทางธุรกิจ 
 Principles of oral business communication: opinion giving, interviews, negotiation 
and presentation 
 
 
 
๑๑๕-๔๒๓  การอ่านและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ์ในบริบททางธุรกิจ   ๓(๓-๐-๖)  
   (Critical and Analytical Reading and Writing in Business Context) 
   วิชาบังคับก่อน :  ๑๑๕-๒๐๑ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
   ๑๑๕-๒๐๒ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการอ่านและการเขียนวิเคราะห์ และวิจารณ์ ข่าว บทความ ต่างๆทางธุรกิจในสถานการณ์
ปัจจุบัน 



 

๕๑ 

 

 Principles of critical and analytical reading and writing: current business news 
and various articles  
 
๑๑๕-๔๓๑  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อธุรกิจออนไลน์ ๓(๒-๒-๕) 
   (Techincal English for Online Business) 

      วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ 

    Oral and written communication skills; vocabulary and expressions related to 
online business 
 
๑๑๕-๔๓๒  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานบริหารบุคคล  ๓(๒-๒-๕) 
    (Techincal English for Human Resources Administration)) 

      วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
 ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์  และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล 
 Oral and written communication skills; vocabulary and expressions related to 
human resources administration 
 
๑๑๕-๔๓๓  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานโลจิสติกส์                                      ๓(๒-๒-๕) 

       (Techincal English for Logistics)  
      วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์ และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ 

ได้แก่ การนําเข้า และส่งออกสินค้า การจัดคลังสินค้า การส่งสินค้า และการจัดงานแสดงสินค้า 
 Oral and written communication skills; vocabulary and expressions related to 
logistics: import and export, warehouses, shipment, and merchandize exhibitions 
 
 
๑๑๕-๔๓๔ การแปลธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
              (Business Translation) 

 วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล 
   การแปลย่อหน้าและข้อความสั้นๆทางธุกิจ บทความทางธุรกิจ สารคดีและบันเทิงคดี  
   Translating short business passages, business articles, documantaries and 
entertainment   
 
 
กลุ่มวิชาโท   
วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ  ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ และจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต  หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
โดยให้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ หรือ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
 
 
 
 



 

๕๒ 

 

๑๑๓-๒๑๑   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๑     ๓(๒-๒-๕)  
   (Japanese for Business communication 1) 
 การออกเสียงพยัญชนะและ สระภาษาญี่ปุุน ตัวอักษรฮิราคานะและคาตาคานะ คําศัพท์และ
สํานวนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 
 Pronunciation: Japanese consonants and vowels sound; Hirakana and Katakana 
characters; vocabulary and expressions for daily life communication; basic grammar 
 
 
 
 
๑๑๓-๓๑๒   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๒     ๓(๒-๒-๕)  
   (Japanese for Business communication 2) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๒๑๑ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๑ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในบริบท
ของคนญี่ปุุน 
 Conversation skills; listening, reading and writing skills for communication in 
various situations in Japanese contexts 
  
๑๑๓-๓๑๓   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๓     ๓(๒-๒-๕) 
   (Japanese for Business communication 3) 
                   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๒ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๒ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสาร การเชื่อมความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานในสถานที่ทํางานในบริบทของญี่ปุุน 
 Conversation skills; listening, reading and writing skills for communication; basic 
human relationship with people in Japanese work place 
 
 
๑๑๓-๔๑๔   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๔      ๓(๒-๒-๕) 
   (Japanese for Business communication 4) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๓ 
  ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในบริบทของ
ญี่ปุุน การตอบรับ การปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็น คําศัพท์ตัวอักษรคันจิประมาณ ๑๐๐ คํา 
      Conversation skills; listening, reading and writing skills for business 
communication in Japanese contexts: acceptance, negation, opinions;  ๒00 vocabulary 
in Kanji characters  
 
๑๑๓-๔๑๕   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๕      ๓(๒-๒-๕) 
   (Japanese for Business communication 5) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๓ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในบริบทของญี่ปุุน 
การเจรจาต่อรอง การอภิปราย คําศัพท์ตัวอักษรคันจิประมาณ ๑๐๐ คํา 



 

๕๓ 

 

      Conversation skills; listening, reading and writing skills for business 
communication in Japanese contexts: negotiation and discussion;  ๒00 vocabulary in 
Kanji characters  
 
๑๑๓-๒๒๑   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑      ๓(๒-๒-๕) 
   (Chinese for Business communication 1) 
 ศึกษาระบบเสียงในภาษาจีนกลางคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และในสํานักงานประมาณ ๕๐๐ คํา 
และสํานวนต่างๆ อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
 Study Mandarin Chinese sound systems, vocabulary, and simple phrases in 
everyday life and in the office. Practice in conversational skills and proper 
pronunciation.  Five hundred common Chinese characters will be introduced. 
 
๑๑๓-๓๒๒   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒      ๓(๒-๒-๕) 
   (Chinese for Business communication 2) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑ 
 ฝึกสนทนาภาษาจีนด้วยหัวเรื่องท่ีเป็นที่สนใจ ศึกษาศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ ๔๐๐ คํา  
 Practice conversational skills. Emphasize on conversation on interesting topics.  
Four hundred additional Chinese characters will be introduced. 
 
๑๑๓-๓๒๓   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓      ๓(๒-๒-๕) 
   (Chinese for Business communication 3) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒ 
 ฝึกทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการสนทนา  และการสร้างคําศัพท์ พัฒนา
ทักษะการอ่านด้วยเนื้อเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นที่สนใจ 
 Practice Chinese language skills.  Emphasis on development of conversational 
skills and vocabulary build up; improving reading skills through short business issues. 
 
๑๑๓-๔๒๔   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔      ๓(๒-๒-๕) 
   (Chinese for Business communication 4) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓ 
 ศึกษาคําศัพท์และโครงสร้างภาษาจีนที่ใช้ในสํานักงานฝึกทักษะการฟัง  และการพูดจาก
สถานการณ์จริงในสํานักงาน 
 Study Chinese vocabulary and structural patterns for office personnel.  Develop 
listening and speaking skills through activities relevant to regular office work. 
 
๑๑๓-๔๒๕   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๕      ๓(๒-๒-๕) 
   (Chinese for Business communication 5) 
   วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓ 
 ศึกษาคําศัพท์ และโครงสร้างภาษาจีนในเอกสารจริงที่ใช้ในสํานักงาน ฝึกทักษะการอ่าน และ
การเขียนจากหัวเรื่อง และเอกสารจริงในสํานักงาน 



 

๕๔ 

 

 Study Chinese vocabulary and structural patterns in authentic texts and 
documents commonly used in offices.  Practice in reading these authentic texts and 
writing on selected topics relevant to regular office work. 



 

 

๕๕ 

 

 
๓.๒ ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
*ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2077, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 
 
 
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) 
ผลงานทาง
วิชาการ  

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๑ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ด้าน
ภาษาอังกฤษ) 

ผศ.ดร.นงนุช   ศรีอัษฎาพร ๓ ๑๐๐๕ ๐๓๐๖๔ x-x-x Ph.D 
 
 

ศศ.ม. 
 
 

คบ. 
 
 
 

Curriculum& Instruction 
University of Kansus,  USA.
๒๕๓๓ 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๓ 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๑๘ 

๙ ๙ * 



 

 

๕๖ 

 

 
ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
*ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 
ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) 
ผลงานทาง
วิชาการ  

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๒ อาจารย์ 
 
 

ดร. มณฑา   ชัยหิรัญวัฒนา ๓ ๑๐๒๒ ๐๑๑๘๙  x-x-x ปร.ด. 
 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๙ 
ภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๕ 

๑๒ ๑๒ * 



 

 

๕๗ 

 

 
ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๓ อาจารย ์
 

อาจารย์ขนิษฐา   สังขรัตน์ ๓ ๑๔๑๒ ๐๐๕๓๐ x-x-x ศศ.ม. 
 
 

  คบ. 
 
 
 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
๒๕๔๓ 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๒๔ 

๑๒ ๑๒ * 

 
*ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 
 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 
 
 
 
 
 



 

 

๕๘ 

 

ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./

สัปดาห์) 
ผลงานทาง
วิชาการ 

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๔ 
 

อาจารย์ 
 
 
 

อาจารย์วรภูม ิ  แสงแก้ว ๒ ๙๒๙๗ ๐๐๐๐๑ x-x-x ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 
 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์๒๕๕๖ 
ปรัชญา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๔ 

๑๒ ๑๒ * 

 
ผลงานวิชาการ 
*บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Saengkaew, W. (2016). Why do Private University Students Decide to Learn English? The 4th FLLT Conference Proceedings by LITU. Conference  
 on Foreign Language Learning and Teaching, 24-25 June 2016, 4(1), 46-55. Thammasat University: Thailand. 
Saengkaew, W. (2016). Corpus-Based Study of Thanking Strategies. The 2nd LITU-CULI International Conference 2016 Proceedings by LITU.  
 Conference on ELT Unlimited, 6-7 October 2016, 2(1), 1-9. Thammasat University: Thailand. 
Saengkaew, W. (2017). Use of Reporting Clauses in Citations across two Contrasting Disciplines. University of the Thai Chamber of Commerce  
 Journal, 37(1), 103-114. 
Saengkaew, W., & Tangamornsuksan, A. (2017). Use of Note Taking Strategies among Thai Undergraduate Students. The 10th International  
 Conference of HUSOC Network. Conference on Dynamics on Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies, 2-3 Febuary  
 2017, 787-794. Chiangrai Rajabhat University: Thailand. 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 



 

 

๕๙ 

 

 
ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

 ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)   
 

 หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๕ อาจารย์ อาจารย์อติเวทย์ 
 ตั้งอมรสุขสันต์ 

๑ ๑๐๒๐ ๐๑๐๘๘ x-x-x ศศ.ม 
 
 
 

ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี๒๕๕๘ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒๕๔๓ 

๑๒ ๑๒ * 

 
*ผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย 
Tangamornsuksan, A . (2015)  “Note Taking Strategies used by by post graduate students at King Mongkut’s University Technology 
          Thonburi (KMUTT)”, Presented at The 5thNational Conference on Applied Arts : NCAA2015 
Saengkaew, W., & Tangamornsuksan, A. (2017). Use of Note Taking Strategies among Thai Undergraduate Students. The ๒0th International  
 Conference of HUSOC Network. Conference on Dynamics on Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies, 2-3 Febuary  
 2017, 787-794. Chiangrai Rajabhat University: Thailand. 
Sriussadaporn, N., Chaihiranwattana, M., Sungkarat, K., & Tangamornsuksan, A. (2017). An Evaluation of Business English Communication Courses  
 Offered by Western Language Department of Siam University. The 6th National Conference on Applied Liberal Arts. Conference on  
 Liberal Arts in 21st Century, 19 May 2017, 27-35. King Mongkut’s Institute of Technology Latkrabang: Thailand. 



 

๖๐ 

 

 
 
๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จัดไว้ในรายวิชา ๑๑๕-๔๙๑ สหกิจศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ 
ส่วนราชการ บริษัทต่างๆ สถานประกอบการอ่ืนๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ 
 
 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาสามารถ : 
  ๔.๑.๑   ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ 

และค้นคว้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
  ๔.๑.๒ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้นําในการทํางาน รู้จักการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  ๔.๑.๓ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหา การทํางาน และ

เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑.๔ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี  
  
 ๔.๒ ช่วงเวลา  
   ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อน ของแผนกการเรียนชั้นปีที่ ๓  
  
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
   ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จํานวนไม่น้อยกว่า   
  ๑๖ สัปดาห์ 
 
 ๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน  
   ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นไปตามข้ันตอนของการทําโครงงานของสหกิจศึกษา และได้รับ

ความเห็นชอบตามระเบียบว่าด้วย การทําโครงงานสหกิจศึกษา 
  ๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ  
    หัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถนํา

ความรู้ทางภาษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานมีขอบเขตโครงงานที่สามารถ
ทําเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  

  ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
    นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมได้ 
  ๕.๓ ช่วงเวลา  
    ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ ๓ 
  ๕.๔ จํานวนหน่วยกิต  
    ๕  หน่วยกิต 
 
 
 



 

๖๑ 

 

  ๕.๕ การเตรียมการ  
    มีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม ๑ ภาคการศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษายื่น

หัวข้อเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีการกําหนด
ชั่วโมงการให้คําปรึกษา ให้นักศึกษารายงานความ ก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค อย่างต่อเนื่องตลอดภาค
การศึกษา 

  ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
    ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทําโครงงาน การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา การจัด

สอบการนําเสนอท่ีมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑.๑ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
-สามารถพูดแสดงความคิดเห็นคล้อยตามหรือ
แตกต่างประกอบหัวข้อทางธุรกิจ เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
-สามารถนําเสนอ วิเคราะห์ แผนการตลาดและกล
ยุทธ์ทางการตลาด เป็นภาษาอังกฤษได้ 
-สามารถเขียนบันทึกข้อความ ระเบียบวาระการ
ประชุมและบันทึกการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ
ได ้
-สามารถเขียนโต้-ตอบจดหมายธุรกิจประเภท
ต่างๆ รวมทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
-สามารถแปลข่าว บทความ และข้อมูลทางธุรกิจ 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ตรงตามต้นฉบับ 

๑. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  บทบาทสมมุติ
และใช้กรณีศึกษา 
๒. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน และแปล 
๓. มีการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาสืบค้น 
เก็บรวบรวม และนําเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.๒ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐาน
ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 
๒. มีรายวิชาที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 



 

๖๒ 

 

 
 

 ๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

๒.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) มีคุณธรรม 
๒) มีจริยธรรม 

๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ๑) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่
ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

๔ ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะ
ให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

๕) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง เช่น 
พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

๖) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไปอย่างสุจริต 
๓) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นํา 

และผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 ๒.๒   ด้านความรู้ 
๒.๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
๒) สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ หรือ

นําไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิตได้ 
๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active Learning)     
๒) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลกผสมผสาน

กับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
๓) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 



 

๖๓ 

 

๔) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการเรียนรู้ทั้ง
องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 

๕) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 

๖) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนองานทั้ง
แบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

๒.๒.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
 ๒) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 ๓) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

๔) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ 
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

๒.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
    ๒) แสดงออกถึงความใฝุรู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่

เรียนได้ 
๓) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
เช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

๒) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
๓) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้ 

มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
      ๔) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพปัญหาที่

เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือการแก้ปัญหา 
๒.๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๑) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 
๒) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 ๓) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งคําถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

๔) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

๒.๔  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   ๒) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   ๓) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 



 

๖๔ 

 

๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
๓) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมใน

องค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น ความสําคัญและ

ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นํา 

และผู้ตามที่ดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 
 ๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
๒) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
๓) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๔) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

๒.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดํารงชีวิต 
๓) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 

๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน 
และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

๒) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

๔) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์ เชิงตัวเลข
สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๒.๕.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

๒) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

๓) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
๔) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 



 

๖๕ 
 

 
 
๑. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
                 ความรับผิดชอบหลัก 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

 
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
๑๐๑-๑๐๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

๑๐๑-๑๐๒ ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              
๑๐๑-๑๐๓ การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา              
๑๐๑-๑๐๔ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

๑๐๑-๑๐๖ การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

๑๐๑-๑๐๗ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              
๑๐๑-๑๐๘ หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ              
๑๐๑-๑๑๐ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน              

๑๐๑-๑๑๑ อาเซียนในโลกยุคใหม่              

๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา              

๑๐๑-๑๑๓ ทักษะการศึกษา              

๑๐๑-๑๑๔ จิตวิทยาทั่วไป              

๑๐๑-๑๑๕ สังคมวิทยาเบื้องต้น              

๑๐๑-๑๑๖ หลักเศรษฐศาสตร ์              
 
๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 



 

๖๖ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

 
๑๐๑-๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
๑๐๑-๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ              
๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน               
๑๐๑-๒๐๔   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน              
๑๐๑-๒๐๕   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               
๑๐๑-๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ              
๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              
๑๐๑-๒๐๘ การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน              

๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑               
๑๐๑-๒๑๐ ภาษาจีน ๒              
๑๐๑-๒๑๑ ภาษาญี่ปุุน ๑              
๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุุน ๒              
๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑              
๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒              

 
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑              

๑๐๑-๓๐๒ วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              

๑๐๑-๓๐๓ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

๑๐๑-๓๐๔ 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม ่  

 
 

  
 
 

   
 

 
   

 

๑๐๑-๓๐๕ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              

๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
๑๐๑-๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ              

๑๐๑-๓๐๘ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน              



 

๖๗ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

๑๐๑-๓๐๙ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
๑๐๑-๓๑๐ อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี               
๑๐๑-๓๑๑ เคมีในชีวิตประจําวัน               
๑๐๑-๓๑๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน              
๑๐๑-๓๑๓ สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล              
๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              
๑๐๑-๓๑๕ สถิติความน่าจะเป็น              

 
๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 
๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย              

๑๐๑-๔๐๒ ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              

๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              
๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน              
๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชึวิต              
๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๘ 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑.๑ มีคุณธรรม 
๑.๒ มีจรยิธรรม 

๒.๑ สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
๒.๒ สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
     เพื่อการดํารงชีวิตได ้

๓.๑ สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและม ี
     เหตุผล 
๓.๒ แสดงออกถึงความใฝุรู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
๓.๓ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์

และ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

๔.๑ แสดงออกถึงความใส่ใจท้ังตอ่ 
     ตนเองและผู้อื่น 
๔.๒ สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๔.๓ แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

๕.๑ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได ้
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดํารงชีวิต 
๕.๓ สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได ้

 

 



 

๖๙ 
 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  
  

                                             
                                               จดุมุง่หมาย  

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา              รายวิชา ๑.๑.๑ ๑.๑.๒ ๑.๑.๓ ๑.๑.๔ ๒.๑.๑ ๒.๑.๒ 

 
๓.๑.๑ ๓.๑.๒ ๓.๑.๓ 

 
๔.๑.๑ ๔.๑.๒ ๔.๑.๓ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ๕.๑.๓ ๕.๑.๔ 

กลุ่มวิชาแกน 
๑๑๕-๑๐๓  ภาษาไทยธุรกิจ     

            

๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ                   

๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ      
            

๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ      
            

๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ      
            

๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น     
            

๑๓๑-๑๐๕ การบัญชีเบ้ืองต้น                 

๑๓๒-๒๐๓ การเงินธุรกิจ     
            

๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาด และการตลาดดิจิทัล                 

๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ     
            

๑๑๕-๒๒๕ หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     
            

๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น     
            

๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาด 
  กลางและขนาดย่อม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
            

๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ                   

๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ     
            

๑๑๕-๓๓๑ การเขียนจดหมายธุรกิจ                  

๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล      
            



 

๗๐ 
 

                                             
                                               จดุมุง่หมาย  

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา              รายวิชา ๑.๑.๑ ๑.๑.๒ ๑.๑.๓ ๑.๑.๔ ๒.๑.๑ ๒.๑.๒ 

 
๓.๑.๑ ๓.๑.๒ ๓.๑.๓ 

 
๔.๑.๑ ๔.๑.๒ ๔.๑.๓ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ๕.๑.๓ ๕.๑.๔ 

๑๑๕-๔๙๐ เตรียมสหกิจศึกษา     
            

๑๑๕-๔๙๑ สหกิจศึกษา                 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  
๑๑๕-๓๒๒ การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ                  

๑๑๕-๓๒๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการ บิน     
            

๑๑๕-๓๒๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
  ท่องเท่ียว  

    
            

๑๑๕-๓๓๒ ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมแฟชั่น     
            

๑๑๕-๓๓๔ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน     
            

๑๑๕-๓๓๕   การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน ในบริบททางธุรกิจ     
            

๑๑๕-๓๓๖   การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                 

๑๑๕-๔๑๖ การ พูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ     
            

๑๑๕-๔๒๓ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์วิจารณ์ ในบริบททางธุรกิจ                 

๑๑๕-๔๓๑   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์     
            

๑๑๕-๔๓๒   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริหารบุคคล     
            

๑๑๕-๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติกส์     
            

๑๑๕-๔๓๔  การแปลธุรกิจ     
            

กลุ่มวิชาโท  
๑๑๓-๒๑๑ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๑     

            

๑๑๓-๓๑๒ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๒      
            

๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๓      
            

๑๑๓-๔๑๔ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๔     
            

๑๑๓-๔๑๕ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๕                  

๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑      
            

๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒                 

๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓     
            



 

๗๑ 
 

                                             
                                               จดุมุง่หมาย  

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา              รายวิชา ๑.๑.๑ ๑.๑.๒ ๑.๑.๓ ๑.๑.๔ ๒.๑.๑ ๒.๑.๒ 

 
๓.๑.๑ ๓.๑.๒ ๓.๑.๓ 

 
๔.๑.๑ ๔.๑.๒ ๔.๑.๓ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ๕.๑.๓ ๕.๑.๔ 

๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔                 

๑๑๓-๔๒๕ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๕     
            

สรุปรวมหลักสูตร                 



 

๗๒ 
 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
๑.๑   นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของชั่วโมงท่ีมีการสอนในวิชานั้น 
๑.๒   สัญลักษณ์ของการวัดผล 

 ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น(Grade) โดยมีแต้มประจํา  
(Grade Point) ดังนี้ 

         ล าดับข้ัน           ความหมาย   แต้ม  
  A   ดีเยี่ยม    ๔.๐๐ 
  B+    ดีมาก    ๓.๕๐  
  B    ดี    ๓.๐๐  
  C+    ค่อนข้างดี   ๒.๕๐  
  C   พอใช้     ๒.๐๐ 
  D+    อ่อน    ๑.๕๐  
  D   ผ่าน    ๑.๐๐ 

  F   ตก       ๐ 
 

๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีกระบวนการดังนี้ 

 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่กําหนดให้มีการทวนสอบฯ เลือกเครื่องมือที่จะนํามาใช้ในการทวนสอบฯให้ 
สัมพันธ์สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.๔) 
ดําเนินการทวนสอบฯโดยกระบวนการต่างๆ อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบ และการประเมินผล โดย
ใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน และ แบบสัมภาษณ์ 
เป็นต้น และสรุปผลการทวนสอบฯพร้อมด้วยแนวทางการปรับปรุง โดยรายงานในรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา(มคอ.๕) หรือรายงานการดําเนินการประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.๖) เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และ หรือ คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (ถ้ามี) เพ่ือศึกษารายงานการทวนสอบฯ ของ
อาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองผลการทวนสอบฯและให้ข้อเสนอแนะ 
 หรือ ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามช่วงเวลาของการศึกษา ดังนี้  

๑. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในช่วงเวลาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา 
      ๑.๑  นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนระดับรายวิชา 
      ๑.๒  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามที่ระบุใน (มคอ. ๓) 
      ๑.๓  พิจารณาคุณภาพการวัดผลการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

     ๒.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 
            ๒.๑ การสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตในด้านของระยะเวลา 
         การสมัครงาน  
            ๒.๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 



 

๗๓ 
 

๓.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐  
 
หมายเหต ุ: เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ดังนี ้
 

ชั้นปี TOEIC TOEFL 
(Paper-based) 
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Framework 
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1 
2 
3 
4 
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>310 
310 – 343  
437 – 473  
477 – 510  

0 – 20  
30 – 40  
41 – 52  
53 – 64  

30 
40 
50 
60 

A1 
A2 
B1 
B2 

 
 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 ๑.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

๑.๑  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
 ๑.๑.๑  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ  

  ๑.๑.๒  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ  
๑.๑.๓  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย  
๑.๑.๔  มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑.๒  มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้  
๑.๒.๑  ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
๑.๒.๒  ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
๑.๒.๓  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 

๑.๓   การด าเนินการพัฒนาอาจารย ์
   อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมีสําหรับ
การเป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้เข้า
ร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
๑.๓.๒  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
๑.๓.๓  สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
๑.๓.๔  สนับสนุนให้ทํางานวิจัย 
๑.๓.๕  แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๑.๓.๖  ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
๑.๓.๗  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๓.๘  จัดตั้งหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพ่ือช่วยอาจารย์ในการทําวิจัย 

 



 

๗๔ 
 

 ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  ๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
   ๒.๑.๑  จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 

ผู้บริหารและผู้เรียน 
๒.๑.๒   จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ประจําปี โดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบาย
รายวิชา (course description)  

๒.๑.๓   สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒.๑.๔  จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา blue print การออก
ข้อสอบ การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 

๒.๑.๕   สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

๒.๑.๖   พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
๒.๑.๗   สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๑.๘   พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

      ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
   ๒.๒.๑   สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ  

๒.๒.๒   ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิตําแหน่ง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 

๒.๒.๓   กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
๒.๒.๔   สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัต ิ

 
 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๑.  การก ากับมาตรฐาน 
   การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ .) ปีพศ .๒๕๕๘  กล่าวคือหลักสูตรมีการบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีคุณสมบัติตามเฏณฑ์ท่ีสกอ .กําหนด คือมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน ๕ คน 
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และกําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และ
จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย (เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานได้ในปีที่ ๖ )  
หลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

๑.๑  อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

๑.๒  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
 ศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

๑.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 



 

๗๕ 
 

 และ มคอ.ครบทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
๑.๔  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

๑.๕  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปีการศึกษา 
๑.๖  มีการทบทวนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
๑.๗  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

 จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 
๑.๘ อาจารย์ประจําทุกคนที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑.๙ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

 ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
   ๑ .๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
๒.  บัณฑิต 
  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม (ซื่อสัตย์ ใฝุรู้ คู่วิสัยทัศน์สากล)  
คุณภาพของบัณฑิตมุ่งเน้นที่ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๒ .๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.๒ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
  ๒ .๒ ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรี หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
 
๓.  นักศึกษา 
 
   ๓.๑ การรับนักศึกษา 
 
     การรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่สารธุรกิจมีแนวทางในการดําเนินการรับนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย โดยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี  ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สยาม ซึ่งมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ๔ วิธี ดังนี้  

๓.๑.๑. การรับสมัครและคัดเลือกโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับสมัครและ  คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม  ในการสมัครนั้นผู้สมัครสามารถเลือกคณะวิชา /มหาวิทยาลัยได้  ๔ อันดับ ผู้สมัคร
ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม สามารถเลือกมหาวิทยาลัยสยามเป็น ๑ ใน ๔ อันดับดังกล่าวได ้ 



 

๗๖ 
 

๓.๑.๒.  การรับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยสยาม  (สําหรับผู้สมัครที่แสดงคะแนนผลการสอบ
วัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ) สามารถดําเนินการโดยสามารถสมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัคร
สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยสยามและศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามในส่วน
ภูมิภาค  

๓.๑.๓. การสมัครและสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยสยาม  (สําหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนผลการสอบ
วัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแสดง)  

๓.๑.๔. การรับสมัครนักศึกษาโดยนักศึกษาขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา
เดิม นักศึกษาสามารถขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีหรือระดับ  ปวส. เพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสยามได้ โดยมีระเบียบในการปฏิบัติ ดังนี้  

๓.๑.๔.๑ ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี 
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร   

๓.๑.๔.๒  เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีสํานักงาน  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง  

๓.๑.๔.๓ การเทียบรายวิชา ให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษา 
หรือเทียบเท่าท่ีสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเทียบคุณวุฒิให้หรือ
สํานักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัย  

๓.๑.๔.๔ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ โดยพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/ สาขาวิชาของสถาบัน 
อุดมศึกษาเดิม เทียบเคียงกับคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสยาม  

๓.๑.๔.๕ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือ 
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ที่สอบได้ระดับคะแนนอักษรไม่ต่ํากว่า C หรือ แต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า  

๓.๑.๔.๖  นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของ  
จํานวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม   

๓.๑.๔.๗ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
สยามเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
 
 ๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 

๓.๒.๑  คุณสมบัติด้านการศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ  
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
หรือสําเร็จการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า  

๓.๒.๒  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
๓.๒.๓  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม  
 
 
 
 
 

 



 

๗๗ 
 

 ๓.๓ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์  
 

๓.๓.๑  ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารคะแนนผลการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ต้องสอบข้อเขียนแต่ต้องผ่านการสัมภาษณ์   

๓.๓.๒  ผู้สมัครที่ไม่ได้ยื่นเอกสารคะแนนผลการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องผ่านการ
สัมภาษณ์  

๓.๓.๓  ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อนุปริญญาที่มีผลการเรียนตลอด
หลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป ไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องผ่านการสัมภาษณ์  

๓.๓.๔  ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร  
๓.๓.๕  กําหนดวันและเวลาการสอบข้อเขียนให้ผู้สมัครดูจากเอกสารที่มหาวิทยาลัยแจ้งในวันที่มาซื้อ

ใบสมัคร  
 
 ๓.๔.  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลัก
ได้แก่ (๑) กลุ่มวิชาหลัก (๒) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (๓) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ (๔) กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
  กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ การสื่อสารและความร่วมมือกัน 
  กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ การรู้สื่อ การรู้เทคโนโลยี  
  กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วยความสามาถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
ความเป็นผู้นํา และรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 ๓.๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  ๓ .๕.๑  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆแก่นักศึกษา 
     ๓.๕.๑.๑ อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งถูกกําหนดโดยมหาวิทยาลัยใน  
การดูแลให้คําปรึกษาในด้านต่างๆแก่นักศึกษา มีการระบุวัน เวลา ที่สามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาได้ 
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

  ๓.๕.๑.๒ อาจารย์ประจําวิชาจะกําหนดวัน เวลา สถานที่เพ่ือให้นักศึกษาขอรับคําปรึกษา  
เกี่ยวกับรายวิชานั้นเพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
  ๓ .๕.๒  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามกฎระเบียบของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
สยาม โดยนักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มคําร้องทั่วไปเพ่ือยื่นต่อนายทะเบียนโดยระบุเรื่องที่ต้องการยื่นคําร้อง 
พร้อมเหตุผลประกอบ การพิจารณาคําร้องจะกระทําแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๘ 
 

๔.  อาจารย ์
    ๔.๑  การรับอาจารย์ใหม่ 
   ๑ .  มีคุณวุฒิ ขั้นต่ํา ระดับปริญญาโท  หรือ เทียบเท่าในศาสตร์ สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ  ภาษาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ เป็นต้น 
   ๒.   ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจําต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ  โดยทางสาขาวิชาได้กําหนดเกณฑ์คะแนนของข้อสอบมาตรฐานไว้ดังนี้ 
TOEFL iBT คะแนน 80 / CBT คะแนน 213 / PBT คะแนน 550 / IELTS  ระดับ 6 / CU-TEP คะแนน 75 
   ๓ .   มีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์สอนในสาขาวิชาที่สอน 
       ๔ .  ผ่านกระบวนการคัดเลือก การสอบข้อเขียน การสอบสอน และการสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 
๕.   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตรฉบับปี ๒๕๖๒ ได้แนวคิดโดยยึดแผนยุทธศาตร์ชาติฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ความความเหมาะสมและความทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จาก
หน่วยงานที่บัณฑิตสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากบัณฑิตจบการศึกษาในปีนั้นๆ เพื่อนําข้อมูล
ทั้งหมดมาประมวลและดําเนินการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

การเรียนการสอน 
มีการกําหนดอาจารย์ผู้สอนตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับรายวิชาต่างๆใน

หลักสูตร เน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การทํางานเดี่ยว การ
ทํางานเป็นทีม และการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม มีการออกฝึกปฏิบัติงานจริงในรายวิชาสหกิจศึกษา มีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ. ๓  มคอ. ๔  มคอ. ๕ มคอ. ๖  มคอ. ๗)  

การประเมินผู้เรียน 
     กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน  มคอ.๓ ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา /เกณฑ์การประเมิน /เครื่องมือการ
ประเมินฯลฯให้นักศึกษาทราบ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีได้กําหนด
ไว้ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ และรายงานผลการเรียนรู้ฯผ่าน  มคอ.๕ และ มคอ.๖ รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในหลักสูตรในภาคการศึกษานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๙ 
 

๖.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
   หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มีการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะวิชาอ่ืนๆ ในส่วนของอาคารเรียนและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภาษา รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ประจํา
ห้องเรียน  นอกจากนี้ยังมีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือและตําราต่างๆ และมีบริการการสืบค้น
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  ๖ .๑  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจได้มีการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความพอเพียงใน
การใช้งานประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ 
เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆสั่งหนังสือและสื่อการสอนที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบเข้า
ห้องสมุด  
  ๖ .๒ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจมีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร มี
หน่วยงานดูแลด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีการจัดสรรทรัพยากร มีการดําเนินการสอบถามถึง
ความเพียงพอของทรัพยากรในการเรียนการสอน ได้แก่ ตําราเรียน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และพิจารณา
โดยประเมินถึงความสําคัญของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๐ 
 

๗.    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Index) 
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
 

๑.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การด าเนินงานหลักสูตร      

๒.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

๓.รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

๕.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

๖.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้าม)ี  
อย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

๗.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

     

๘.อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน      

๙.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

๑๐.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี      

๑๑.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐      

๑๒.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐      

รวมตัวบ่งช้ี(ข้อ) ในแต่ละปี ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 
 
 
 
 



 

๘๑ 
 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การน าไปใช้ การประเมิน

การสอน และน ามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม) 
  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจ

ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การตั้งคําถามและการตอบคําถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน  การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร   

 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอน  
ของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  การตรงต่อเวลา  การชี้แจงเปูาหมาย  วัตถุประสงค์
รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการสอน 
 
๒.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  ๒.๑  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๒.๒ คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

๒.๓ ประมวลผลการสํารวจ  
 

๓.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ 

คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 

๔.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาผลการสํารวจ และ

นํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 
 
 
 
 
 



 

๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก.  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๓ 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
Bachelor of Arts Program in English Business Communication 

ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
Bachelor of Arts Program in English Business Communication 

 
คงเดิม 

ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
Bachelor of Arts Program in English Business Communication 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)   
B.A. (English Business Communication) 

ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
Bachelor of Arts Program in English Business Communication 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)   
B.A. (English Business Communication) 

 
คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๗ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต ลดลง 

 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ๑๗ หน่วยกิต  กลุ่มภาษา และ การสื่อสาร ๙ หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ ๙ หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓ หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร ์ ๙ หน่วยกิต  กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ๓ หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ และ พลศึกษา ๒ หน่วยกิต  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุทรียศาสตร ์

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 
๓ 

๑๕ 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาเฉพาะ ๘๗ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๘๗ หน่วยกิต คงเดิม 

  กลุ่มวิชาแกน ๔๒ หน่วยกิต   กลุ่มวิชาแกน ๔๒ หน่วยกิต คงเดิม 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต   กลุ่มวิชาเอกบังคับ ๑๘ หน่วยกิต คงเดิม 
  กลุ่มวิชาเอกเลือก ๑๒ หน่วยกิต   กลุ่มวิชาเอกเลือก ๑๒ หน่วยกิต คงเดิม 
  กลุ่มวิชาโท ๑๕ หน่วยกิต   กลุ่มวิชาโท ๑๕ หน่วยกิต คงเดิม 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต คงเดิม 

  รวม** ๑๓๐ หน่วยกิต   รวม** ๑๒๖ หน่วยกิต ลดลง 

**ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตรวมเพ่ือให้มีความเหมาะสม 



 

๘๔ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
ประกอบด้วย ๔ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๙      หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ๑๕-๑๗    หน่วยกิต 
๓. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์   
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์      ๙       หน่วยกิต 
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร ์  ๖      หน่วยกิต 
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๖ หน่วยกิต 
๔. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   ๒    หน่วยกิต 

ประกอบด้วย ๔ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
๑) ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่ก าหนด จ านวน ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           ๓        หน่วยกิต 
*๑๐๑-๑๐๑  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน         ๓(๓-๐-๖) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ๙        หน่วยกิต 
*๑๐๑-๒๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                               ๓(๒-๒-๕) 
              (Thai Language for Communication)   
**๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                  ๓(๒-๒-๕)
   (Daily Life English)  
**๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ                             ๓(๒-๒-๕)  
  (English for Academic Study)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๓        หน่วยกิต 
**๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑                                  ๓(๒-๒-๕) 
               (Digital Literacy for ๒๑st Century) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   ๓       หน่วยกิต 
**๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย                               ๓(๒-๒-๕)
   (Life, Well-Being and Sports)   
         
๒) และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 

 
- มีวิชาบังคับ 
๖ รายวิชา 
  ๑๘ หน่วย
กิต 
- นักศึกษาทุก
คณะวิชา 
  เรียนวิชา
บังคับเหมือน 
  กันทุกวิชา 
- เปลี่ยนช่ือ
กลุ่มวิชาที่ ๓  
  และ ๔ 
 
 
- เปิดโอกาส
ให้นักศึกษา 
  ได้เลือก
เรียนตาม 
  ความสนใจ 
๑๕ หน่วย 
  กิต 
 

 
 
 
 



 

๘๕ 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๙   หน่วยกิต 
   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
๑๐๐-๑๐๑  หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             ๓(๓-๐-๖) 
             (Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy) 
๑๐๐-๑๐๖อาเซียนในโลกยุคใหม ่                           ๓(๓-๐-๖) 
             (ASEAN in the Modern World)  
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
๑๐๐-๑๐๒  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต             ๓(๓-๐-๖) 
                (Philosophy, Religions and Life Style)  
๑๐๐-๑๐๓  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ๓(๒-๒-๕) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning )   
๑๐๐-๑๐๔ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ          ๓(๓-๐-๖) 
 (Human Relations and Personality  Development) 
๑๐๐-๑๐๕ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                                          ๓(๓-๐-๖) 
               (Psychology in Daily Life) 
๑๐๐-๑๐๘ ทักษะการศึกษา                                                      ๓(๒-๒-๕) 
     (Study Skills) 
๑๐๐-๑๐๗ อารยธรรมศึกษา                                                   ๓(๓-๐-๖) 
             (Civilization Studies) 
๑๑๑-๑๐๑ จิตวิทยาทั่วไป                                                   ๓(๓-๐-๖) 
    (General Psychology)   
๑๑๑-๑๐๒ สังคมวิทยาเบื้องต้น                                       ๓(๓-๐-๖) 
    (Introduction to Sociology)   
๑๑๑-๑๐๓ หลักเศรษฐศาสตร์                                                            ๓(๓-๐-๖) 
    (Principle of Economics)  

๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**๑๐๑-๑๐๒ ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก                       ๓(๓-๐-๖)   
                 (Civic Literacy   in Thai and Global Context)   
**๑๐๑-๑๐๓ การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา             ๓(๒-๒-๕)                                       
                  (Designing Your Self and Personality for Leadership)  
**๑๐๑-๑๐๔ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                                   ๓(๓-๐-๖)  
                  (Smart Money Management)   
**๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                          ๓(๒-๒-๕)  
                  (Community Explorer and Service Learning) 
**๑๐๑-๑๐๖ กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว                                  ๓(๓-๐-๖)  
       (Politics and Law in Everyday Life) 
๑๐๑-๑๐๗  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต                                  ๓(๓-๐-๖)
     (Philosophy, Religions and Life Style)  
๑๐๑-๑๐๘  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      ๓(๒-๒-๕) 
                (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   
*๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                             ๓(๓-๐-๖)
     (Human Relations and Personality Development) 
*๑๐๑-๑๑๐ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                                              ๓(๓-๐-๖)
     (Psychology in Daily Life) 
*๑๐๑-๑๑๑ อาเซียนในโลกยุคใหม่                                   ๓(๓-๐-๖)
      (ASEAN in the Modern World)   
*๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา                                   ๓(๓-๐-๖)
      (Civilization Studies) 
*๑๐๑-๑๑๓ ทักษะการศึกษา                                               ๓(๒-๒-๕)
      (Study Skills)  

- นักศึกษา
สามารถเลือก 
  เรียน
รายวิชาใด ๆ 
ก็ได ้
  ใน ๔ กลุ่ม
วิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 
๑๕ หน่วย กิต 



 

๘๖ 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๑-๑๐๖ สันติภาพศึกษา                                                   ๒(๒-๐-๔) 
    (Peace Studies) 
๑๑๑-๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                   ๒(๒-๐-๔)
    (Introduction to Intellectual Property )  
๑๑๒-๑๐๑ อารยธรรม                                        ๓(๓-๐-๖)
    (Civilizations) 
๑๑๒-๑๐๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์              ๓(๓-๐-๖)
    (Fundamental of Philosophy and Logic) 
๑๑๒-๑๐๓ มนุษย์กับวรรณกรรม                                       ๓(๓-๐-๖) 
    (Man and Literature) 
๑๑๒-๑๐๔ มนุษย์กับศิลปะ                                                  ๓(๓-๐-๖)
    (Man and Arts) 
๑๑๒-๑๐๖ ไทยศึกษา                                       ๓(๓-๐-๖) 
    (Thai Studies) 
๑๑๒-๑๐๗ ศาสนาเปรียบเทียบ                                      ๓(๓-๐-๖) 
               (Comparative Religions)                    
๑๑๒-๑๐๘ การวางแผนชีวิตครอบครัว                                                 ๒(๒-๐-๔)
    (Family Life Planning) 
๑๑๒-๑๐๙ ดนตรีปฏิบัติ                                                  ๒(๑-๒-๓) 
    (Music Practice)     
 

๑๐๑-๑๑๔ จิตวิทยาทั่วไป                                               ๓(๓-๐-๖)
    (General Psychology)   
๑๐๑-๑๑๕ สังคมวิทยาเบื้องต้น                                    ๓(๓-๐-๖) 
    (Introduction to Sociology) 
๑๐๑-๑๑๖ หลักเศรษฐศาสตร์                                                         ๓(๓-๐-๖)
    (Principle of Economics 

 

 



 

๘๗ 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๗  
   หน่วยกิต 
   (สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน ๑๕ 
   หน่วยกิต) 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
๒.๑ รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
     จ านวน ๓ หน่วยกิต 
๑๑๓-๑๐๘  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                    ๓(๒-๒-๕) 
             (Thai Usage for Communication) 
๑๑๓-๑๐๙  การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ                                    ๓(๒-๒-๕)  
             (Thai Usage for Presentation) 
๒.๒ รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
๑๑๔-๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑ (English ๑)                                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔-๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒ (English ๒)                                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔-๒๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓ (English ๓)                                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔-๒๐๒   ภาษาอังกฤษ ๔ (English ๔)                                   ๒(๑-๒-๓) 
ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ๔ แล้ว ต้องผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชา 
๑๑๔-๓๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕ (English ๕)                                   ๒(๑-๒-๓) 
และ/หรือ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ (English ๖)                                ๒(๑-๒-๓) 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ๔ และสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน                            
 

๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
๑๐๑-๒๐๒  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ             ๓(๒-๒-๕)  
(Thai Language for Presentation) 
**@๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน             ๓(๒-๒-๕)     
(English for Remediation) 
  (@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษใน 
  ชีวิตประจําวัน ได้)  
**๑๐๑-๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ ๓(๒-๒-๕)  
(English for Professional Presentation) 
**๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  ๓(๒-๒-๕) 
               (English for Proficiency Test) 
**๑๐๑-๒๐๘  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน      ๓(๒-๒-๕) 
               (Computer Coding for Everyone) 
๑๐๑-๒๐๙   ภาษาจีน ๑ (Chinese 1)                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑-๒๑๐   ภาษาจีน ๒ (Chinese 2)                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑-๒๑๑  ภาษาญี่ปุุน ๑ (Japanese 1)                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุุน ๒ (Japanese 2)                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑-๒๑๓  ภาษาเกาหลี ๑ (Korean 1)                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑-๒๑๔  ภาษาเกาหลี ๒ (Korean 2)                                 ๓(๒-๒-๕) 

- นักศึกษา
สามารถเลือก 
  เรียนรายวิชา
ใด ๆ ก็ได้  ใน ๔ 
กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 
๑๕ หน่วยกิต 



 

๘๘ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๔-๓๐๔  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ              ๒(๑-๒-๓) 

     (English Presentation Techniques for Profession) 
๒.๓  รายวิชาภาษาต่างประเทศท่ี  ๒ 
       ให้เลอืกเรยีนรายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ี  ๒  จํานวน  ๒  
       หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
๒.๓.๑  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
๑๑๓-๑๐๓   ภาษาจีน ๑  (Chinese ๑)                                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๑๐๔   ภาษาจีน ๒  (Chinese ๒)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๒๐๑   ภาษาจีน ๓  (Chinese ๓)                                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๒๐๒   ภาษาจีน ๔  (Chinese ๔)                                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๑๐๕  ภาษาญี่ปุุน ๑  (Japanese ๑)                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๑๐๖   ภาษาญี่ปุุน ๒  (Japanese ๒)                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๒๐๓   ภาษาญี่ปุุน ๓  (Japanese ๓)                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๒๐๔   ภาษาญี่ปุุน ๔  (Japanese ๔)                         ๒(๑-๒-๓)  
๑๑๓-๑๑๑  ภาษาเกาหลี ๑  (Korean ๑)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๑๑๒  ภาษาเกาหลี ๒  (Korean ๒)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๑๑๓  ภาษาเกาหลี ๓  (Korean ๓)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๓-๑๑๔  ภาษาเกาหลี ๔  (Korean ๔)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๒.๓.๒  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
๑๐๒-๑๐๑  ภาษาพม่า ๑  (Burmese ๑)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒-๑๐๒  ภาษาพม่า ๒  (Burmese ๒)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒-๑๐๓  ภาษาพม่า ๓  (Burmese ๓)                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒-๑๐๔  ภาษาพม่า ๔  (Burmese ๔)                                     ๒(๑-๒-๓ 

  



 

๘๙ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๒.๓.๒  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
๑๐๒-๑๑๑ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๑                                                ๒(๑-๒-๓) 
               (Bahasa Indonesia ๑)  
๑๐๒-๑๑๒ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๒                                                 ๒(๑-๒-๓) 
               (Bahasa Indonesia ๔)   
๑๐๒-๑๑๓ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๓                                                ๒(๑-๒-๓) 
               (Bahasa Indonesia ๓)   
๑๐๒-๑๑๔ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๔                                                ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒-๑๒๑ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๑                                                  ๒(๑-๒-๓) 
               (Bahasa Malasia ๑)     
๑๐๒-๑๒๒ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๒                                                   ๒(๑-๒-๓) 
               (Bahasa Indonesia ๒)    
๑๐๒-๑๒๓ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๓                                                  ๒(๑-๒-๓) 
               (Bahasa Malasia ๓)    
๑๐๒-๑๒๔ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๔                                                   ๒(๑-๒-๓) 
               (Bahasa Malasia ๔) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๐ 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๓. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๖  
หรือ ๙ หน่วยกิต ดังนี้ 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม ่ 
  น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนไม่น้อยกว่า 
  ๖ หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า ๙  
  หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
๑๒๑-๑๐๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ                                              ๓(๒-๒-๕) 
              (Information Technology) 
๑๒๑-๑๐๒  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน                       ๓(๒-๒-๕)  
              (Computer for Studies and Work) 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนเพ่ิมอีก จ านวน ๓   
  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
๑๒๑-๑๐๓  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                              ๓(๓-๐-๖)
 (Life and Environment) 
๑๒๑-๑๐๔  อาหารเพื่อสุขภาพท่ีด ี                                   ๓(๓-๐-๖)  
              (Food for Good Health) 
๑๒๑-๑๐๕  เคมีในชีวิตประจําวัน                                   ๓(๓-๐-๖) 
             (Chemistry in Daily Life) 
๑๒๑-๑๐๖  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                                  ๓(๓-๐-๖) 
              (Mathematics in Daily Life)  
๑๒๑-๑๐๗  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล                                   ๓(๓-๐-๖) 
              (Basic Statistics for Data Analysis)  
 

๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
**๑๐๑-๓๐๒ วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ                       ๓(๒-๒-๕)   
                 (Data Science and Visualization)              
**๑๐๑-๓๐๓ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                 ๓(๓-๐-๖)   
                 (Green Technology for Sustainable Development) 
**๑๐๑-๓๐๔ ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่                                           
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up     ๓(๓-๐-๖) 
**๑๐๑-๓๐๕  การเช่ือมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน                 ๓(๒-๒-๕)  
                   (Internet of Thing for Everyone)  
**๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน                      ๓(๒-๒-๕) 
       (Living Lab for Campus Sustainability)  
*๑๐๑-๓๐๗  เทคโนโลยีสารสนเทศ                      ๓(๒-๒-๕)                  
                 (Information Technology)    
*๑๐๑-๓๐๘  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         ๓(๒-๒-๕)      
                 (Computer for Studies and Work) 
*๑๐๑-๓๐๙  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                 ๓(๓-๐-๖)   
                 (Life and Environment) 
*๑๐๑-๓๑๐  อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี                      ๓(๓-๐-๖)        
                 (Healthy Diet) 
*๑๐๑-๓๑๑  เคมีในชีวิตประจําวัน                      ๓(๓-๐-๖)           
                 (Chemistry in Daily Life) 
*๑๐๑-๓๑๒  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                     ๓(๓-๐-๖)       
                 (Mathematics in Daily Life)  

 



 

๙๑ 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๒๐-๑๐๑  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                   ๓(๓-๐-๖) 
              (Man and Environment) 
๑๒๕-๑๐๑  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                                               ๓(๓-๐-๖) 
              (Mathematics in Civilization)   
๑๒๖-๓๑๖  สถิติและความน่าจะเป็น                                       ๓(๓-๐-๖) 
              (Statistics and Probability)          
 

*๑๐๑-๓๑๓  สถิติในชีวิตประจําวัน                                                 ๓(๓-๐-๖)              
      (Statistics in Daily life) 
๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                                            ๓(๓-๐-๖)
    (Mathematics in Civilization)   
๑๐๑-๓๑๕ สถิติและความน่าจะเป็น                                                ๓(๓-๐-๖)  
    (Statistics and Probability) 
 

 

๔. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๒  
   หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
๑๒๙-๑๐๑   พลศึกษาและนันทนาการ                                   ๒(๑-๒-๓)
 ( Physical Education and Recreation) 
๑๒๙-๑๐๒   ศิลปะและสังคีตนิยม                        ๒(๑-๒-๓)
 (Art and Music Appreciation)  

๔.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
**๑๐๑-๔๐๒  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต                        ๓(๓-๐-๖)
        (Art and Music Appreciation)     
**๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                                  ๓(๓-๐-๖)
        (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน                                 ๓(๒-๒-๕)
       (Designing Your Dream) 
**๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต                            ๓(๒-๒-๕)
       (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                                ๓(๒-๒-๕)
       (Creative Photography) 

- นักศึกษา
สามารถเลือก 
เรียนรายวิชา
ใด ๆ ก็ได้   
ใน ๔ กลุ่มวิชา
จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 
๑๕ หน่วย 
กิต 

 
 
 
 
 
 
 



 

๙๒ 
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๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐๐-๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ๓(๓-๐-๖)   
 (Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy) 
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด  เพื่อให้เกิด 
อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยด้านมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของ
การบริโภค การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงินการ
ธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ทฤษฎีการเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าด้วยการดําเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อปูองกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิด
ความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน 

*๑๐๑-๑๐๑  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    ๓(๓-๐-๖)   
     (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืนและเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วม
สมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมีการเรียนรู้
จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

เปลี่ยน
รหัสและ
ช่ือวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๐-๑๐๒  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต                                    ๓(๓-๐-๖) 
               (Philosophy, Religions and Life Style) 
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมาย
และคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ 
ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

๑๐๑-๑๐๗  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต                           ๓(๓-๐-๖)  
                (Philosophy, Religions and Life Style)  
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญ
ของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

๑๐๐-๑๐๓  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ๓(๒-๒-๕) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)  
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโน
ทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่อการพัฒนาตน เองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๐๑-๑๐๘  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ๓(๒-๒-๕) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การ
คิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
ประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การ
คิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 



 

๙๓ 
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๑๐๐-๑๐๔ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                               ๓(๓-๐-๖)
   (Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ 
ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา และ
การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมารยาททางสังคม 

*๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                      ๓(๓-๐-๖)
     (Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความ
ประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงท่ีชัดเจนและใช้
ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๐-๑๐๕ จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                                                 ๓(๓-๐-๖) 
             (Psychology in Daily Life)   
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม 
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุ
แห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทางจิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว 

*๑๐๑-๑๑๐  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                                    ๓(๓-๐-๖) 
               (Psychology in Daily Life)   
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๐-๑๐๖ อาเซียนในโลกยุคใหม่                                                      ๓(๓-๐-๖) 
             (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม่ ความสําคัญของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบัน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัย
ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สภาพการณ์และปัญหาของ
อาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอํานาจต่ออาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 

*๑๐๑-๑๑๑  อาเซียนในโลกยุคใหม่                                       ๓(๓-๐-๖)
   (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียท่ีมีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลง
ภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บน
เส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก 

เปลี่ยน
รหัสวิชา  
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๐-๑๐๗ อารยธรรมศึกษา                                                            ๓(๓-๐-๖) 
              (Civilization Studies)  
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม

*๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา                                        ๓(๓-๐-๖) 
                (Civilization Studies)  
อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ



 

๙๔ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
และวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม 

การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่
ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุ่มอาเซียน 

คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๐-๑๐๘ ทักษะการศึกษา                                                 ๓ (๒-๒-๕) 
             (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาท่ีสัมฤทธ์ิผลโดยวิเคราะห์เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  
ของชีวิต  และความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จําเป็นสําหรับ
การศึกษา อาทิ การใช้ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารใหม่  
และที่เป็นปัจจุบัน  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการศึกษา  การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้
เพื่อปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์  และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  การ
ทํางานเป็นทีม  การบริหารเวลาในการศึกษา  การบริหารความขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะ
การอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น  การจัดทํารายงาน และการนําเสนอ รวมทั้งทักษะ
การใช้ชีวิตที่สําคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  และทักษะการเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 

*๑๐๑-๑๑๓  ทักษะการศึกษา                                        ๓(๒-๒-๕)  
                 (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็น
สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิต
สาธารณะ การบริหารเวลา   

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๑๑-๑๐๑ จิตวิทยาทั่วไป                                   ๓(๓-๐-๖)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปูาหมายของวิชา
จิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญา และการวัด ความ
ผิดปกติทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 

๑๐๑-๑๑๔ จิตวิทยาทั่วไป                                      ๓ (๓-๐-๖)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปูาหมาย
ของวิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการ
พัฒนาตนเอง 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

๑๑๑-๑๐๒ สังคมวิทยาเบ้ืองต้น                            ๓(๓-๐-๖)  
             (Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการ
ทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดย
เทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

๑๐๑-๑๑๕ สังคมวิทยาเบ้ืองต้น                            ๓(๓-๐-๖)  
             (Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลใน
สังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา 
เจตคติในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ 
โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 



 

๙๕ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๑-๑๐๓ หลักเศรษฐศาสตร์                              ๓(๓-๐-๖) 
             (Principle of Economics)   
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร  พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎี
ต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ท่ีกําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิต ในตลาดที่มี
การแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

๑๐๑-๑๑๖ หลักเศรษฐศาสตร์                              ๓(๓-๐-๖)  
             (Principle of Economics)   
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า 
ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัย
การผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการ
กําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

๑๑๑-๑๐๖ สันติภาพศึกษา                                 ๒(๒-๐-๔)  
             (Peace Studies)        
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และ
ระดับภาษาท่ีใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสู่
ความขัดแย้งทางอาวุธและสงคราม ท่ีเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและปราศจากความรุนแรงท้ังในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลด
กําลังอาวุธ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  บทบาทของ
สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพของโลก 

- ยกเลิก 

๑๑๑-๑๐๗ ความรู้เบ้ืองต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา    ๒(๒-๐-๔)  
              (Introduction to Intellectual Property) 
ความสําคัญของการปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของ
มนุษย์ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้านศิลปะ
และวรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  ธุรกิจ  และองค์กรประเภท
ต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ท้ังลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิและเครื่องหมาย
การค้า  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  และ  Patient Cooperation Treaty  บทบาทของ 
WIPO  ในการส่งเสริมการปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการบริหารให้
เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

- ยกเลิก 
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การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 
๑๑๒-๑๐๑ อารยธรรม                                       ๓(๓-๐-๖)  
             (Civilizations)           
ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม่บท
ทั้งตะวันตกและตะวันออก ซึ่งได้ทิ้งมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน อารยธรรมยุคฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ 

- ยกเลิก 

๑๑๒-๑๐๒ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์   ๓(๓-๐-๖)  
 ( Fundamental of Philosophy and Logic) 
พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ท้ังปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะความคิด 
กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุผล ท้ังแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

- ยกเลิก 

๑๑๒-๑๐๓ มนุษย์กับวรรณกรรม                           ๓(๓-๐-๖)  
             (Man and Literature)   
ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การ
แสดงออกทางศิลปะในรูปของวรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความ
เรียงและบทความท่ีมีค่าชี้ให้เห็นปัญหาของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 

- ยกเลิก 

๑๑๒-๑๐๔ มนุษยกับศิลปะ                                 ๓(๓-๐-๖)  
             (Man and Arts)       
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี และศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ 
“ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่มีต่อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่สําคัญ ๆ ตั้งแต่ยุคโบราณ
จนถึงยุคปัจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทยและสากล รู้จักผลงาน

- ยกเลิก 
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อันยิ่งใหญ่ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปินในสาขาต่างๆ  ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีไทย และสากล ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้ 
๑๑๒-๑๐๖ ไทยศึกษา                                        ๓(๓-๐-๖)  
             (Thai Studies)        
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยท่ีกําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม  
การละเล่นพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ การศึกษา
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรม 

- ยกเลิก 

๑๑๒-๑๐๗  ศาสนาเปรียบเทียบ                            ๓(๓-๐-๖)  
             (Comparative Religions)   
ศาสนาท่ีสําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ยิว ชินโต  เต๋า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ 
อิสลาม บาไฮ โดยนําศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อท่ีสําคัญ ๆ เช่น  
เปรียบเทียบเรื่องกาลเวลาและสถานท่ี เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน ศาสนาฝุาย
เทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัย
และการปฏิบัติแห่งศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต คําสอน
เรื่องความหวังให้ผู้มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดีอันสูงสุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

๑๑๒-๑๐๘ การวางแผนชีวิตครอบครัว                    ๒(๒-๐-๔)  
             (Family Life Planning)   
ความรู้เข้าใจในความสําคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับเพศศึกษา  ตระหนักในพัฒนาการของ
สัมพันธภาพ และนําไปสู่แนวคิดที่ถูกต้องด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเองในการดําเนิน
ชีวิตภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นการเตรียมการวางแผนชีวิต
ครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้าน
วัฒนธรรมและด้านสังคม 

- ยกเลิก 

๑๑๒-๑๐๙ ดนตรีปฏิบัติ                                     ๒(๑-๒-๓)  
             (Music Practice)        
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนอง
อารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะ  และดนตรีกับการดํารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิด

- ยกเลิก 



 

๙๘ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
ต่าง ๆ ทั้งเครื่องดนตรีไทยและสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างน้อย ๑ ชนิด การ
ฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟัง
เพื่อให้ซาบซึ้งถึงคุณประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี 
 **๑๐๑-๑๐๒  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         ๓(๓-๐-๖)                                         

      (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ 
ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้
หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

เปิดใหม ่

 **๑๐๑-๑๐๓  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป็นผู้น า      ๓(๒-๒-๕)
    (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเปูาหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การ
พัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การ
พัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

เปิดใหม ่

 **๑๐๑-๑๐๔  การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                            ๓(๓-๐-๖) 
                (Smart Money Management)  
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าท่ี เปูาหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วน
บุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย 
สินเช่ือเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การ
เตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่
เพื่อ
พัฒนา 
financial 
literacy 

 **๑๐๑-๑๐๕  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           ๓(๒-๒-๕) 
 (Community Explorer and Service Learning) 
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิก
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ชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้
ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ การพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 **๑๐๑-๑๐๖  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว                             ๓(๓-๐-๖)
    (Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน 
อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 

 

๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
๑๑๓-๑๐๘   การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                  ๓(๒-๒-๕) 
             (Thai Usage for Communication)   
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษา
เขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชาศัพท์ หลักการ
อ้างอิง การสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมัครงาน การ
เขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุปความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การ
เขียนเรียงความ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

*๑๐๑-๒๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                      ๓(๒-๒-๕)  
               (Thai Language for Communication)  
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษา
ในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุป
ความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

เปลี่ยน
รหัสและ
ช่ือวิชา 
แก้
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๑๓-๑๐๙ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ                                     ๓(๒-๒-๕) 
             (Thai Usage for Presentation)  
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม สํานวนโวหาร การออกเสียงคําท่ีถูกต้อง 
และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิง
วิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจนการเขียนโครงการ การ
เลือกช่องทางการสื่อสาร และการอ่านข้อมูลเชิงสถิติ 

*๑๐๑-๒๐๒  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ                    ๓ (๒-๒-๕) 
               (Thai Language for Presentation)  
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอ
ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

เปลี่ยน
รหัสและ
ช่ือวิชา 
แก้
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ (English ๑) ๒(๑-๒-๓)  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ฝึกการฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การเช้ือเชิญ การแนะนํา การแสดงความยินดีหรือ

- ยกเลิก 



 

๑๐๐ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
เสียใจและอื่นๆเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกทักษะการอ่านข้อความในระดับ
ประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษา
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
๑๑๔-๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ( English ๒)            ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษาวัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของ
เจ้าของภาษา ปัญหาและความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปสู่ทักษะการพูด โดย
การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น ประกอบด้วยการจับใจความและ
รายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่อง
รวมทั้งการเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสํานวนอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

๑๑๔-๒๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ( English ๓)            ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากข้ึน ฝึกการฟังและสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีระดับความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การ
สัมภาษณ์ การเล่าเรื่องและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษาการเขียน 
อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนว
ทางการทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

๑๑๔-๒๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ (English ๔)            ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะ
การเขียนย่อความ การจดบันทึก การจับใจความจากข้อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจาก
ผู้สอนหรือเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กําหนดหรือตามความสนใจ โดย
สามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยมและหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนว
ทางการทดสอบมาตรฐาน  

- ยกเลิก 

๑๑๔-๓๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ( English ๕)            ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ท้ังสี่ทักษะ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖  (English ๖)            ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ในระดับที่
ยากขี้นทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

- ยกเลิก 



 

๑๐๑ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๔-๓๐๓  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ               ๒(๑-๒-๓)  
             (English Usage for Profession) 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสื่อสาร 
ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ หลักการ
พื้นฐาน ในการแปลอย่างเป็นระบบ ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา ท้ังการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ 

- ยกเลิก 

๑๑๔-๓๐๔ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอทางวิชาชีพ  ๒(๑-๒-๓)  
 ( English Presentation Techniques for Profession) 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคําท่ีถูกต้อง และการ
พูด ในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ 
การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 

- ยกเลิก 

๑๑๓-๑๐๓  ภาษาจีน ๑ (Chinese ๑) ๒(๑-๒-๓) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ ๓๐๐ คํา 
และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงท่ีถูกต้อง 

๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑  (Chinese 1) ๓(๒-๒-๕) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ ๓๐๐ คํา และสํานวน
ต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงท่ี
ถูกต้อง 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เพิ่มหน่วย
กิต 

๑๑๓-๑๐๔  ภาษาจีน ๒ (Chinese ๒) ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นท่ีสนใจ ศึกษาคําศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา  
  

๑๐๑-๒๑๐ ภาษาจีน ๒  (Chinese 2) ๓(๒-๒-๕) 
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีน
ด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นท่ีสนใจ ศึกษาคําศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เพิ่มหน่วย
กิต 

๑๑๓-๒๐๑  ภาษาจีน ๓ ( Chinese ๓) ๒(๑-๒-๓)  
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นท่ีสนใจ ศึกษาคําศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา  

- ยกเลิก 

๑๑๓-๒๐๒  ภาษาจีน ๔ (Chinese ๔) ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอ่ืนๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม และ
ตัวอักษรย่อจีน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นท่ีสนใจ ศึกษาคําศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 
๓๐๐ คํา     
 

- ยกเลิก 



 

๑๐๒ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๓-๑๐๕ ภาษาญ่ีปุ่น ๑  (Japanese ๑) ๒(๑-๒-๓) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุนและไวยากรณ ์
ศึกษาระบบเสียงและโครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุน ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่างง่าย และ
การเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

๑๐๑-๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่น ๑ (Japanese 1) ๓(๒-๒-๕) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุน ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุุน คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการ
เขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เพิ่มหน่วย
กิต 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๑๓-๑๐๖ ภาษาญ่ีปุ่น ๒ ( Japanese ๒) ๒(๑-๒-๓)  
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนข้ึน และคําศัพท์ใหม่ ฝึกการ
อ่านคันจิ และเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญ่ีปุ่น ๒  (Japanese 2) ๓(๒-๒-๕) 
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนข้ึน คําศัพท์และสํานวน
อย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เพิ่มหน่วย
กิต 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๑๓-๒๐๓ ภาษาญ่ีปุ่น ๓ ( Japanese ๓) ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น พัฒนาการอ่านคันจิจากท่ีได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ 

- ยกเลิก 

๑๑๓-๒๐๔ ภาษาญ่ีปุ่น ๔ ( Japanese ๔) ๒(๑-๒-๓) 
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุุน เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุุน พัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียนแบบคันจิ เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ความ
ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

- ยกเลิก 

๑๑๓-๑๑๑ ภาษาเกาหลี ๑ ( Korean ๑) ๒(๑-๒-๓)             
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 
 
  

๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑  (Korean 1) ๓(๒-๒-๕) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ท่ี
ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เพิ่มหน่วย
กิต 



 

๑๐๓ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๓-๑๑๒ ภาษาเกาหลี ๒ ( Korean ๒) ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนข้ึน เน้น
ประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒  (Korean 2) ๓(๒-๒-๕)             
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนข้ึน บท
สนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉท
เกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เพิ่มหน่วย
กิต 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๑๓-๑๑๓  ภาษาเกาหลี ๓ ( Korean ๓) ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาท่ี
เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

๑๑๓-๑๑๔ ภาษาเกาหลี ๔ ( Korean ๔) ๒(๑-๒-๓) 
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการ
อ่าน พัฒนาการอ่านและการเขียน เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทํา
ความเข้าใจภาษาเกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้าน้ีและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๐๑ ภาษาพม่า ๑ ( Burmese ๑) ๒(๑-๒-๓) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่าคําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๐๒  ภาษาพม่า ๒  (Burmese ๒) ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาพม่าที่ซับซ้อนข้ึน เน้นประโยค
สนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวัน
และใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๐๓ ภาษาพม่า ๓ ( Burmese ๓) ๒(๑-๒-๓) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาพม่า ท่ีมี
ความซับซ้อนมากข้ึน พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 
 

- ยกเลิก 



 

๑๐๔ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๐๒-๑๐๔ ภาษาพม่า ๔ ( Burmese ๔)            ๒(๑-๒-๓) 
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเช่ือ และประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่าน
และการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจ
ภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อนหน้าน้ีและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๑๑ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๑                   ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Indonesia ๑)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย คําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวันประมาณ ๓๐๐ คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้น
ประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๑๒ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๒                   ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Indonesia ๒)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ท่ีซับซ้อน
ขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความ
ในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๑๓ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๓                   ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Indonesia ๓)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๑๔ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย  ๔                   ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Indonesia ๔)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเช่ือ และประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการ
อ่านและการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจ
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้าน้ีและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๒๑ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๑                     ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Malaysia ๑)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน

- ยกเลิก 



 

๑๐๕ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
ประมาณ ๓๐๐ คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
๑๐๒-๑๒๒ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๒                      ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Malaysia ๒)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ท่ีซับซ้อนขึ้น 
เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๒๓ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๓                     ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Malaysia ๓)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซา
มาเลเซียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

๑๐๒-๑๒๔ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๔                     ๒(๑-๒-๓)  
              ( Bahasa Malaysia ๔)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเช่ือ และประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการ
อ่านและการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจ
ภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได้เรียนก่อนหน้าน้ีและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

- **๑๐๑-๒๐๓  ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน ๓(๒-๒-๕)
 ( English for Remediation)  
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เง่ือนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได ้
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น 
บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคํา วลี และประโยคสั้น  ๆ
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

เปิดใหม ่



 

๑๐๖ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
- **๑๐๑-๒๐๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English)  ๓(๒-๒-๕) 

คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อ
ในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life 
English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

เปิดใหม่ 

- **๑๐๑-๒๐๕   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ  ๓(๒-๒-๕) 
                 (English for Academic Study)  
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การ
เขียน และคําศัพท ์

เปิดใหม่ 

- **๑๐๑-๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอแบบมืออาชีพ ๓ (๒-๒-๕) 
                 (English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทาง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 

เปิดใหม ่

- **๑๐๑-๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบมาตรฐาน  ๓ (๒-๒-๕) 
                 (English for Proficiency Test)  
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ัง ๔ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ 
TOEFL ฝึกเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

เปิดใหม่ 

- **๑๐๑-๒๐๘  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน  ๓(๒-๒-๕)   
 (Computer Coding for Everyone) 
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูล
และตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งาน
คําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้
กับงานด้านกราฟิก  

เปิดใหม่ 



 

๑๐๗ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๓. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนช่ือ

กลุ่มวิชา 
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ                          ๓(๒-๒-๕)  
              ( Information Technology)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการทํางาน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อ
ประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลคํา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

*๑๐๑-๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ                         ๓(๒-๒-๕)  
               ( Information Technology)   
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการ
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๒๑-๑๐๒  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน  ๓ (๒-๒-๕) 
 (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและ
การแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรม
นําเสนองาน 

*๑๐๑-๓๐๘  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน  ๓(๒-๒-๕)  
  (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้
โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและ
วุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรม
ตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๒๑-๑๐๓ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                             ๓(๓-๐-๖)           
              ( Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบใน
เรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*๑๐๑-๓๐๙  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                           ๓(๓-๐-๖)           
               (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๒๑-๑๐๔ อาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี                          ๓(๓-๐-๖)  
 ( Food for Good Health)  
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการ
ผลิต ข้อเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม

*๑๐๑-๓๑๐  อาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี                        ๓(๓-๐-๖)  
                ( Healthy Diet)   
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร 
อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการปูองกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูป
อาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของ

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือ
ภาษาอังก
ฤษ 



 

๑๐๘ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
คุณภาพทางโภชนาการของอาหาร อาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อของการเสริมอาหารและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๒๑-๑๐๕ เคมีในชีวิตประจ าวัน                           ๓(๓-๐-๖) 
              ( Chemistry in daily life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน
ชีวิตประจําวัน อาทิ แก้ว กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยา
และสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน การปูองกันและแก้พิษจากสารเคม ี

*๑๐๑-๓๑๑  เคมีในชีวิตประจ าวัน                          ๓(๓-๐-๖)  
                ( Chemistry in Daily Life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญ
ในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และ
เครื่องสําอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ปูองกันและแก้พิษจากสารเคมี 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๒๑-๑๐๖ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 ๓(๓-๐-๖) 
              ( Mathematics in Daily Life)  
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์
คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหาตัวแบบการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

*๑๐๑-๓๑๒  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                ๓(๓-๐-๖)  
                ( Mathematics in Daily Life)  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๒๑-๑๐๗ สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล          ๓(๓-๐-๖) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม 
การแจกแจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

*๑๐๑-๓๑๓  สถิติในชีวิตประจ าวัน                         ๓(๓-๐-๖)  
 (Statistics in Daily Life) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชี
รายรับรายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะ
เป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจ
ในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ 

เปลี่ยน
รหัสวิชา
และช่ือ
วิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๑๒๐-๑๐๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                           ๓(๓-๐-๖) 
              ( Man and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์  ปัญหาเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการเพิ่มประชากร  การอนุรักษ์ปุา

- ยกเลิก 



 

๑๐๙ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
ไม้  ต้นนํ้า  ลําธาร  การใช้ผืนดินและน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพ้ืนดินและน้ําท่ี
เสื่อมโทรมให้กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึงการปูองกันการทําลาย
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมดุลกับการดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดยการ
ทําให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น 
๑๒๕-๑๐๑ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                     ๓(๓-๐-๖)  
              ( Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน 
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อัน
จะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ช้ันสูงต่อไป 

๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                     ๓(๓-๐-๖) 
              ( Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลข
เป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการ
นับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน
ทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ช้ันสูงต่อไป 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

๑๒๖-๓๑๖ สถิติและความน่าจะเป็น                       ๓ (๓-๐-๖) 
              (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจง แบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณ
ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทําสอบสมมติฐานสําหรับหนึ่งและสองประชากร 

*๑๐๑-๓๑๕  สถิติและความน่าจะเป็น                      ๓(๓-๐-๖) 
                (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะ
ของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของ
ประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การ
ทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยน
รหัสวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 **๑๐๑-๓๐๑  ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ ๒๑         ๓(๒-๒-๕) 
  (Digital Literacy for ๒๑ST Century) 
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้
งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและ
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล 
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างความ
สมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล  
 
   

เปิดใหม ่



 

๑๑๐ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
 **๑๐๑-๓๐๒  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ   ๓(๒-๒-๕) 

 (Data Science and Visualization)        
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน 
 

เปิดใหม่ 

 **๑๐๑-๓๐๓  เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  ๓(๓-๐-๖)            
             (Green Technology for Sustainable Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลด
ของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

เปิดใหม่ 

 **๑๐๑-๓๐๔  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้าง 
                 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่     ๓(๓-๐-๖) 
                 (Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การ
สํารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรง
กับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เปิดใหม่ 

 **๑๐๑-๓๐๕  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน   ๓(๒-๒-๕)               
                 (Internet of Thing for Everyone) 
ทําความเข้าใจการเช่ือมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพ้ืนฐาน การสื่อสารข้อมูลภายใน
และการเช่ือมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 
 
 

เปิดใหม่ 



 

๑๑๑ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
 **๑๐๑-๓๐๖  ห้องทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน     ๓(๒-๒-๕) 

 (Living Lab for Campus Sustainability) 
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อ
ขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานท่ีอื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ 
โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานท่ีเพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

เปิดใหม่ 

๔. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา ๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลี่ยนช่ือ
กลุ่มวิชา 

๑๒๙-๑๐๑   พลศึกษาและนันทนาการ                      ๒(๑-๒-๓) 
              (Physical Education and Recreation)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสําคัญและความจําเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความต้องการ
นันทนาการในวัยต่าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพลศึกษา ๑ ชนิด
กีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม                           ๒(๑-๒-๓) 
              (Art and Music Appreciation)  
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญ
ของศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะและ
ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะช้ินสําคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจ
ของศิลปิน เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีใน
ฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย ์

- ยกเลิก 

- **๑๐๑-๔๐๑  ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย    ๓(๒-๒-๕) 
                  (Life, Well-Being and Sports)           
 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้าง
เสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย 

เปิดใหม ่



 

๑๑๒ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการ
แข่งขัน 

- **๑๐๑-๔๐๒  ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
                 (Art and Music Appreciation)       ๓(๓-๐-๖)                                
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจ
เบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่าความงาม
ในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อ
ชีวิตของมนุษย์     

เปิดใหม ่ 

- **๑๐๑-๔๐๓  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม         ๓(๓-๐-๖)    
 (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์
ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติ
ความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  แนวทางอนุรักษ์ 
สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

เปิดใหม่  

- **๑๐๑-๔๐๔  การตามหาและออกแบบความฝัน         ๓(๒-๒-๕) 
 (Designing Your Dream)  
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐาน
และให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่าง
เป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และ
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

เปิดใหม่ 



 

๑๑๓ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
- **๑๐๑-๔๐๕  โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต    ๓(๒-๒-๕) 

 (Yoga, Meditation and Art of Living) 
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายของโยคะ ประโยชน์
ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ ๘ ประการของโยคะ โยคะ
อาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึก
โยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
ในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ดํารงชีวิต 

เปิดใหม่ 

- **๑๐๑-๔๐๖  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ ๓(๒-๒-๕) 
 (Creative Photography) 
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การ
สื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎี
สัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย 
และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๔ 
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หมวดวิชาเฉพาะสาขา      จ านวน ๘๗  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา      จ านวน ๘๗  หน่วยกิต คงเดิม 
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ                                  จ านวน ๒๗  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนทางภาษา                                  จ านวน ๑๕ หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ                                  จ านวน ๒๗  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนทางภาษา                                  จ านวน ๑๕ หน่วยกิต  

คงเดิม 
คงเดิม 

๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น                                            ๓(๓-๐-๖) 
               (Introduction to Business) 

๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น                                            ๓(๓-๐-๖) 
               (Introduction to Business) 

คงเดิม 
 

๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง 
               และขนาดย่อม                                 ๓(๓-๐-๖)  
             (Entrepreneurship and SMEs Management)    

๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง 
               และขนาดย่อม                                 ๓(๓-๐-๖)  
             (Entrepreneurship and SMEs Management)    

คงเดิม 

๑๓๑-๑๐๕ การบัญชี เบื้องต้น                                      ๓(๓-๐-๖) 
                (Introduction to Accounting) 

๑๓๑-๑๐๕ การบัญชี เบื้องต้น                                      ๓(๓-๐-๖) 
                (Introduction to Accounting) 

คงเดิม 
 

๑๓๒-๒๐๓ การเงินธุรกิจ                                             ๓(๓-๐-๖) 
                (Business Finance) 

๑๓๒-๒๐๓ การเงินธุรกิจ                                             ๓(๓-๐-๖) 
                (Business Finance) 

คงเดิม 
 

๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาด และการตลาดดิจิทัล                                        
 ๓(๓-๐-๖) 
                (Principles of Marketing and Digital Marketing) 

๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาด และการตลาดดิจิทัล                                        
 ๓(๓-๐-๖) 
                (Principles of Marketing and Digital Marketing) 

คงเดิม 
 

๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดกา ร ๓(๓-๐-๖)   
                (Principles of  Management) 

๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดกา ร ๓(๓-๐-๖)   
                (Principles of  Management) 

คงเดิม 
 

๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์                   ๓(๓-๐-๖) 
              (Human Resource Management) 
 
 
 

๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์                   ๓(๓-๐-๖) 
              (Human Resource Management) 
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๑๕ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๒๒๕ หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ๓(๓-๐-๖) 
 (Priciples of Advertising and Public Relations) 

๑๑๕-๒๒๕ หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ๓(๓-๐-๖) 
 (Priciples of Advertising and Public Relations) 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
 (Introduction to Business Law) 

๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
 (Introduction to Business Law) 

คงเดิม 

๑๑๕-๑๐๓ ภาษาไทยธุรกิจ   ๓ (๓-๐-๖)   
                (Business Thai)              

๑๑๕-๑๐๓ ภาษาไทยธุรกิจ   ๓ (๓-๐-๖)   
                (Business Thai)              

คงเดิม 

๑๑๕-๑๐๖  สนทนาภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 
                (English Conversation) 

๑๑๕-๑๐๖  สนทนาภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 
                (English Conversation) 

คงเดิม 

๑๑๕-๑๐๗   การออกเสียงภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 
                (English Pronunciation) 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๑๐๗   การออกเสียงภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 
                (English Pronunciation) 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๑๖ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๒๐๑  การอ่านภาษาอังกฤษ                            ๓(๓-๐-๖) 
                (Effective Reading) 

๑๑๕-๒๐๑  การอ่านภาษาอังกฤษ                            ๓(๓-๐-๖) 
                (Effective Reading) 

คงเดิม 

๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ                         ๓(๓-๐-๖) 
                 (Effective Writing) 

๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ                         ๓(๓-๐-๖) 
                 (Effective Writing) 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาเอก                                                         จ านวน ๑๘ 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก                                                        จ านวน ๑๘ หน่วยกิต คงเดิม 

๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ                         ๓(๓-๐-๖) 
               (Business English Grammar ) 

๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ                         ๓(๓-๐-๖) 
               (Business English Grammar ) 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๑๒ สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ๓(๒-๒-๕) 
                (Business English Conversation) 

๑๑๕-๓๑๒ สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ๓(๒-๒-๕) 
                (Business English Conversation) 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๓๑ การเขียนจดหมายธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)  
                 (Business Correspondence) 
 
 

๑๑๕-๓๓๑ การเขียนจดหมายธุรกิจ ๓(๓-๐-๖)  
                 (Business Correspondence) 
 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๓๓    หลักการแปล                            ๓(๓-๐๖) 
                 (Principles of Translation ) 

 

๑๑๕-๓๓๓    หลักการแปล                            ๓(๓-๐๖) 
                 (Principles of Translation ) 

 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๗ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๔๙๐     เตรียมสหกิจศึกษา                                        ๑(o-๒-๑)   
                 (Co-0perative Education Preparation)                   
                                                        

๑๑๕-๔๙๐    เตรียมสหกิจศึกษา                                    ๑(o-๒-๑)  
                 (Co-0perative Education Preparation)                                                                                                                          
 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๙๑ สหกิจศึกษา ๕(๐-๔๐-๐)  
 (Co-0perative Education)           

๑๑๕-๔๙๑    สหกิจศึกษา                                         ๕(๐-๔๐-๐)        
                  (Co-0perative Education ) 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                             จ านวน ๑๒ หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                             จ านวน ๑๒ หน่วยกิต คงเดิม 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
๑๑๕-๓๒๒ การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ                    ๓(๓-๐-๖) 
                (Business English Reading) 
 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
๑๑๕-๓๒๒ การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ                    ๓(๓-๐-๖) 
                (Business English Reading) 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๒๔ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อธุรกิจการบิน         ๓(๒-๒-๕) 
  (Technical English for Airlines Industries) 

๑๑๕-๓๒๔ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อธุรกิจการบิน         ๓(๒-๒-๕) 
  (Technical English for Airlines Industries) 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๒๘ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่ออุตสาหกรมการโรงแรม 
               และการท่องเท่ียว                                ๓(๒-๒-๕) 
             (Technical English for Hotel and Travel  
                Industries) 

๑๑๕-๓๒๘ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่ออุตสาหกรมการโรงแรม 
               และการท่องเท่ียว                                ๓(๒-๒-๕) 
             (Technical English for Hotel and Travel  
                Industries) 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๓๒ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมแฟช่ัน  ๓(๒-๒-๕) 
             (Technical English for Fashion Industries)  
 
 
 

๑๑๕-๓๓๒ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมแฟช่ัน  ๓(๒-๒-๕) 
             (Technical English for Fashion Industries)  
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๑๘ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๓๓๔ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานสื่อมวลชน        ๓(๒-๒-๕) 
  (Technical English for Mass Media) 

๑๑๕-๓๓๔ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานสื่อมวลชน        ๓(๒-๒-๕) 
  (Technical English for Mass Media) 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๓๕ การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนในบริบททางธุรกิจ  ๓(๒-๒-๕)                                          
 (English Public Speaking in Business Context) 

๑๑๕-๓๓๕ การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนในบริบททางธุรกิจ  ๓(๒-๒-๕)                                          
 (English Public Speaking in Business Context) 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๓๖ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ              ๓(๓-๐-๖) 
               (Effective Written Business Communication) 

๑๑๕-๓๓๖ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ              ๓(๓-๐-๖) 
               (Effective Written Business Communication) 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๑๖  การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ               ๓(๒-๒-๕) 
                (Effective Oral Business Communication) 
 

๑๑๕-๔๑๖  การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ               ๓(๒-๒-๕) 
                (Effective Oral Business Communication) 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๒๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ ์
        ในบริบททางธุรกิจ                              ๓(๓-๐-๖) 
                ( Critical and Analytical Reading and Writing 
                 in Business Context) 

๑๑๕-๔๒๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ ์
        ในบริบททางธุรกิจ                              ๓(๓-๐-๖) 
                ( Critical and Analytical Reading and Writing 
                 in Business Context) 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๓๑ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อธุรกิจออนไลน์        ๓(๒-๒-๕) ๓(๓-๐-๖) 
  (Technical English for Online Business) 

๑๑๕-๔๓๑ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อธุรกิจออนไลน์        ๓(๒-๒-๕) ๓(๓-๐-๖) 
  (Technical English for Online Business) 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๓๒ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานบริหารบุคคล    ๓(๒-๒-๕) 
              (Technical English for Human Resources) 

๑๑๕-๔๓๒ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานบริหารบุคคล    ๓(๒-๒-๕) 
              (Technical English for Human Resources) 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๓๓ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานโลจิสติกส์        ๓(๒-๒-๕) 
             (Technical English for Logistics) 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๔๓๓ ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่องานโลจิสติกส์        ๓(๒-๒-๕) 
             (Technical English for Logistics) 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๑๙ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๔๓๔  การแปลธุรกิจ                                              ๓(๓-๐-๖) 
               (Business Translation) 
 

๑๑๕-๔๓๔  การแปลธุรกิจ                                      ๓(๓-๐-๖) 
               (Business Translation) 
 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาโท    จ านวน ๑๕ หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสยามหรือของสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่จัดเป็นวิชาโท  
ให้เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ภาษาญ่ีปุ่น 
๑๑๓-๒๑๑ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๑                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๑๒ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๒                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๓                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๑๔ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๔                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๑๕ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๕                            ๓(๒-๒-๕) 
ภาษาจีน 
๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๒๕   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๕                             ๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มวิชาโท    จ านวน ๑๕ หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยสยามหรือของสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่
จัดเป็นวิชาโท  
ให้เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ภาษาญ่ีปุ่น 
๑๑๓-๒๑๑ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๑                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๑๒ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๒                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๓                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๑๔ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๔                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๑๕ ภาษาญี่ปุุนสื่อสารธุรกิจ ๕                     ๓(๒-๒-๕) 
ภาษาจีน 
๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓-๔๒๕   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๕                       ๓(๒-๒-๕) 

คงเดิม 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                        จ านวน ๖ หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                        จ านวน ๖ หน่วย
กิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
คงเดิม 

 
 



 

๑๒๐ 
 

 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ / กลุ่มวิชาแกน 
 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๓๐-๒๐๕   ธุรกิจเบ้ืองต้น         ๓(๓-๐-๖) 
   (Introduction to Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจประเภทต่างๆ 
องค์การธุรกิจ การจัดองค์กรและการบริหาร ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการดําเนินงาน
และประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การบัญชี การผลิต การขาย การบริหารงานบุคคลและ
สํานักงาน รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจ การส่งสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออก การประกันภัย 
และคณิตศาสตร์ทางการเงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย การขายลดตั๋วเงิน การคิดค่าปัจจุบันของ
เงิน เป็นต้น 
 Study the basic principles of business systems and business 
environment; business organization, organization management and 
administration, and other aspects for enterprising.  Accounting, producing, 
sales, personnel and office management, including business papers.  Exporting 
and importing, insurance, and business mathematics for the calculation of 
interest rate, bank draft and bill of exchange, etc. 
 
 

๑๓๐-๒๐๕   ธุรกิจเบ้ืองต้น         ๓(๓-๐-๖) 
   (Introduction to Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจประเภท
ต่างๆ องค์การธุรกิจ การจัดองค์กรและการบริหาร ตลอดจนองค์ประกอบต่าง  ๆ 
เพื่อการดําเนินงานและประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การบัญชี การผลิต การขาย 
การบริหารงานบุคคลและสํานักงาน รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจ การส่งสินค้าเข้า
และการส่งสินค้าออก การประกันภัย และคณิตศาสตร์ทางการเงินเกี่ยวกับการ
คิดดอกเบี้ย การขายลดตั๋วเงิน การคิดค่าปัจจุบันของเงิน เป็นต้น 
 Study the basic principles of business systems and business 
environment; business organization, organization management and 
administration, and other aspects for enterprising.  Accounting, 
producing, sales, personnel and office management, including 
business papers.  Exporting and importing, insurance, and business 
mathematics for the calculation of interest rate, bank draft and bill 
of exchange, etc. 

คงเดิม 

 
 
 
 



 

๑๒๑ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๓๑-๑๐๕   การบัญชีเบ้ืองต้น         ๓(๓-๐-๖) 
   (Introduction to Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  สมการบัญชี  วงจรบัญชี  งบ
การเงินและการนําเสนองบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุง
บัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การบัญชีสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; 
accounting cycle; financial statements and presentation of financial 
statements; principles and procedures of accounting record; adjusting entries 
and correction of errors; accounting for inventory; accounting for 
manufacturing firms; accounting for value added tax. 

๑๓๑-๑๐๕   การบัญชีเบ้ืองต้น         ๓(๓-๐-๖) 
   (Introduction to Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  สมการบัญชี  วงจรบัญชี  
งบการเงินและการนําเสนองบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี 
การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การ
บัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting 
equation; accounting cycle; financial statements and presentation of 
financial statements; principles and procedures of accounting record; 
adjusting entries and correction of errors; accounting for inventory; 
accounting for manufacturing firms; accounting for value added tax. 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๒ 
 

 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๓๒-๒๐๓  การเงินธุรกิจ   ๓(๓-๐-๖) 
   (Business Finance) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๓๑-๑๐๕  การบัญชีเบื้องต้น 
 หลักการ ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าท่ีของ
การจัดการ ทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรการใช้
เงินทุน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การคํานวนอัตราส่วนทางการเงิน การวางแผนและ
การพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การบริหารเงินสด และหลักทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค้า  การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและการวางแผนกําไร ค่าของเงินตามเวลา งบจ่ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การ
บริหารเงินทุน การจัดการนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 Principles, theories and basic knowledge of business finance. The 
role and task of financial management in financial planning, raising fund, and 
allocation fund considering the good governance. Financial ratios. Financial 
planning and forecasting. Working capital management. Cash management 
and marketable security management. Account receivable management. 
Inventory management. Break-even analysis and profit planning. Time value 
of money. Capital budgeting. Short-term and long-term financing. Dividend 
policies. 
 
 

๑๓๒-๒๐๓  การเงินธุรกิจ   ๓(๓-๐-๖) 
   (Business Finance) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๓๑-๑๐๕  การบัญชีเบื้องต้น 
 หลักการ ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและ
หน้าท่ีของการจัดการ ทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุนและ
การจัดสรรการใช้เงินทุน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การคํานวนอัตราส่วน
ทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน  การบริหารเงินสด และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การ
บริหารลูกหนี้การค้า  การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการ
วางแผนกําไร ค่าของเงินตามเวลา งบจ่ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การบริหาร
เงินทุน การจัดการนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 Principles, theories and basic knowledge of business finance. 
The role and task of financial management in financial planning, 
raising fund, and allocation fund considering the good governance. 
Financial ratios. Financial planning and forecasting. Working capital 
management. Cash management and marketable security 
management. Account receivable management. Inventory 
management. Break-even analysis and profit planning. Time value of 
money. Capital budgeting. Short-term and long-term financing. 
Dividend policies. 
 
 

คงเดิม 

 
 
 



 

๑๒๓ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 

๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล   ๓(๓-๐-๖) 
 (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคดิจิทัล การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดลูกค้า
เปูาหมาย ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การ
กําหนดราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
ตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม 
 Meaning, importance and role of marketing towards economy and 
society in the digital era. The course provides students with knowledge of 
consumer behavior in the digital era, market segmentation, target group, 
product positioning, marketing mix of product, price, place, promotion and 
digital marketing tools. The course also covers the application of digial media 
as a marketing tool, preparation of using digital marketing as a marketing 
strategy and marketing communication through social media. 

๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล   ๓(๓-๐-๖) 
 (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด 
การกําหนดลูกค้าเปูาหมาย ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดซึ่ง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมใน
การนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดผ่านสื่อสังคม 
 Meaning, importance and role of marketing towards 
economy and society in the digital era. The course provides students 
with knowledge of consumer behavior in the digital era, market 
segmentation, target group, product positioning, marketing mix of 
product, price, place, promotion and digital marketing tools. The 
course also covers the application of digial media as a marketing 
tool, preparation of using digital marketing as a marketing strategy 
and marketing communication through social media. 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 



 

๑๒๔ 
 

 
 
 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๓๓-๒๐๑   หลักการจัดการ ๓(๓-๐-๖) 
     (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าท่ีทางการจัดการ โดยมุ่งเน้นทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนํา และการ
ควบคุม และทบทวนแนวคิดวิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆ รวมทั้งหน้าท่ีการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนให้ความสนใจเป็นพิเศษในแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่และร่วมสมัย 
 An introduction to the management function. This course 
emphasizes on the theory and fundamental concepts of management 
including planning, organization, leadership, and control. This course reviews 
the evolution of management thought, function, and practice and will stress 
current management approaches and emerging management concepts. 
 

๑๓๓-๒๐๑   หลักการจัดการ ๓(๓-๐-๖) 
     (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าท่ีทางการจัดการ โดยมุ่งเน้นทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วยการวางแผน การจัด
องค์กร การนํา และการควบคุม และทบทวนแนวคิดวิวัฒนาการทางการบริหาร
ต่างๆ รวมทั้งหน้าท่ีการบริหารจัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนให้ความสนใจเป็น
พิเศษในแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่และร่วมสมัย 
 An introduction to the management function. This course 
emphasizes on the theory and fundamental concepts of 
management including planning, organization, leadership, and 
control. This course reviews the evolution of management thought, 
function, and practice and will stress current management 
approaches and emerging management concepts.  

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๕ 
 

 
หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 

๑๔๐-๒๒๕   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ๓(๓-๐-๖) 
         (Priciples of Advertising and Public Relations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ วิธีการสร้างความสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ การวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์  การวิเคราะห์ผู้บริโภค  การ
ประเมินผลโฆษณา  การเลือกใช้สื่อ  กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 
 Priciples of  advertising and public relations; how to build a 
good relations and image; planning advertising and public relations 
strategy; analyzing consumers; evaluating advertising outcomes; 
selecting appropriate media; relating laws and ethics of advertising 
and public relations. 
 

๑๔๐-๒๒๕   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ๓(๓-๐-๖) 
         (Priciples of Advertising and Public Relations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ วิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ การวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
การวิเคราะห์ผู้บริโภค  การประเมินผลโฆษณา  การเลือกใช้สื่อ  
กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 Priciples of  advertising and public relations; how to 
build a good relations and image; planning advertising and 
public relations strategy; analyzing consumers; evaluating 
advertising outcomes; selecting appropriate media; relating 
laws and ethics of advertising and public relations. 
 
 
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๖ 
 

 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๓๓๗   กฎหมายธุรกิจเบ้ืองต้น ๓(๓-๐-๖) 
                (Introduction to Business Law) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา  การขาย  การซื้อ  การเช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  ค้ํา
ประกัน  จํานอง  จํานํา  การจ้างแรงงาน  การประกันภัย  ตัวการตัวแทน  นายหน้า  ตั๋วเงิน  
หุ้นส่วนบริษัท  บริษัทมหาชนจํากัด  ทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายแรงงาน 
 General knowledge about contractor identity; trading, selling; rent property; 
hire purchase; guaranteed; mortgage; pledge; labor-employment; borrow and 
deposit; insurance; agent and broker; bill; company share; public limited company; 
intellectual property; labor law 

๑๑๕-๓๓๗   กฎหมายธุรกิจเบ้ืองต้น ๓(๓-๐-๖) 
                (Introduction to Business Law) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา  การขาย  การซื้อ  การเช่าทรัพย์  
เช่าซื้อ  ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  การจ้างแรงงาน  การประกันภัย  ตัวการ
ตัวแทน  นายหน้า  ตั๋วเงิน  หุ้นส่วนบริษัท  บริษัทมหาชนจํากัด  ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  กฎหมายแรงงาน 
 General knowledge about contractor identity; trading, selling; rent 
property; hire purchase; guaranteed; mortgage; pledge; labor-
employment; borrow and deposit; insurance; agent and broker; bill; 
company share; public limited company; intellectual property; labor law 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๗ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๓๐-๒๑๔    การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาด         
                กลางและขนาดย่อม   ๓(๓-๐-๖)                              
     (Entrepreneurship and SMEs Management) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ 
                ความหมายและคุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนในการสรา้งและ
กลั่นกรองแนวความคิดทางธุรกิจ (Business Idea) ในการทําธุรกิจการประเมินตนเองสําหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมสําหรับการ
เป็นผู้ประกอบการ  นอกจากน้ันยังศึกษาถึงความสําคัญ ประโยชน์ และองค์ประกอบการ
เขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด  แผนจัดการ 
แผนการดําเนินงาน  แผนกําลังคน  และแผนการเงิน  โดยใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   This course covers characteristics, types, and roles of 
entrepreneurs, business idea generation and screening process, self assessment 
for entrepreneurs, good govermance and business ethics including importance, 
benefits and component of business plan consisted of situational analysis, 
marketing plan, management plan, operational plan and financial plan by case 
study analysis 
 

๑๓๐-๒๑๔    การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการวิสาหกิจขนาด         
                กลางและขนาดย่อม   ๓(๓-๐-๖)                              
     (Entrepreneurship and SMEs Management) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ 
                ความหมายและคุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนใน
การสร้างและกลั่นกรองแนวความคิดทางธุรกิจ  (Business Idea) ในการทําธุรกิจ
การประเมินตนเองสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และจริยธรรมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ  นอกจากน้ันยังศึกษา
ถึงความสําคัญ ประโยชน์ และองค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งประกอบไป
ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด  แผนจัดการ แผนการดําเนินงาน  
แผนกําลังคน  และแผนการเงิน  โดยใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   This course covers characteristics, types, and roles of 
entrepreneurs, business idea generation and screening process, self 
assessment for entrepreneurs, good govermance and business ethics 
including importance, benefits and component of business plan 
consisted of situational analysis, marketing plan, management plan, 
operational plan and financial plan by case study analysis 
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 



 

๑๒๘ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๓๔-๓๐๓  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                              ๓(๓-๐-๖) 
               (Human Resource Management) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๓๓-๒๐๑   หลักการจัดการ 
 ศึกษาแนวคิด  หลักการและเปูาหมายในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ใน  องค์การเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการในเชิง การวางแผน
จัดการทรัพยากร   มนุษย์ให้สอดคล้องกับ กระบวนการดําเนินการภายใน
องค์กร  โดยครอบคลุมหลัก    การในการสรรหา  การคัดเลือก และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงแนวคิดในการจัดการผลตอบแทนของ
ผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
ตลอดจนแนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  This course provides the concepts of human 
resource management, including definitions and functions of 
managing people.  Theoretical principles of human resource 
management are examined to identify various key issues, such 
as human resource planning, recruitment and selection, training 
and development, and performance appraisal. The roles and 
responsibillties of human resource professionals in 
collaboration with line management are discussed. 
 

๑๓๔-๓๐๓  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                              ๓(๓-๐-๖) 
               (Human Resource Management) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๓๓-๒๐๑   หลักการจัดการ 
 ศึกษาแนวคิด  หลักการและเปูาหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน  
องค์การเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการในเชิง การวางแผนจัดการทรัพยากร   
มนุษย์ให้สอดคล้องกับ กระบวนการดําเนินการภายในองค์กร  โดยครอบคลุมหลัก    
การในการสรรหา  การคัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงแนวคิดใน
การจัดการผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร ตลอดจนแนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
  This course provides the concepts of human resource 
management, including definitions and functions of managing people.  
Theoretical principles of human resource management are examined 
to identify various key issues, such as human resource planning, 
recruitment and selection, training and development, and 
performance appraisal. The roles and responsibillties of human 
resource professionals in collaboration with line management are 
discussed. 
 

คงเดิม 

 
 
 



 

๑๒๙ 
 

 
หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 

๑๑๕-๑o๓ ภาษาไทยธุรกิจ ๓ (๓- ๐-๖) 
              (Business Thai) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๑o๘ การใช้ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร 
 หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ที่ใช้ในองค์กรต่าง ๆ การ
สื่อสารด้วยวาจา  การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงาน  การเขียน
บันทึก  การเขียนจดหมายธุรกิจ   
 Principles of Thai usage in various organizations for 
communication; verbal communication; various forms of writing; 
report writing; memos; business correspondence 
 
 

๑๑๕-๑o๓ ภาษาไทยธุรกิจ ๓ (๓- ๐-๖) 
              (Business Thai) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๑o๘ การใช้ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร 
 หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ที่ใช้ในองค์กรต่าง ๆ การ
สื่อสารด้วยวาจา  การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงาน  การเขียน
บันทึก  การเขียนจดหมายธุรกิจ   
 Principles of Thai usage in various organizations for 
communication; verbal communication; various forms of writing; 
report writing; memos; business correspondence 

คงเดิม 

๑๑๕-๑๐๖  สนทนาภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 
   (English Conversation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คําศัพท์ และสํานวนภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวัน สังคม และบริบท
ทางธุรกิจ  
 Vocabulary and expressions in daily life conversation; vocabulary 
and expressions in social and business discussion 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๑๐๖  สนทนาภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 
   (English Conversation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คําศัพท์ และสํานวนภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวัน สังคม และบริบท
ทางธุรกิจ  
 Vocabulary and expressions in daily life conversation; vocabulary 
and expressions in social and business discussion 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 



 

๑๓๐ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๑๐๗   การออกเสียงภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 
   (English Pronunciation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกเสียง  สระ พยัญชนะ คํา และประโยคภาษาอังกฤษ 

 Principles of pronunciation: English vowels, consonants, words 
and sentences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๑๐๗   การออกเสียงภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 
   (English Pronunciation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกเสียง  สระ พยัญชนะ คํา และประโยคภาษาอังกฤษ 

 Principles of pronunciation: English vowels, consonants, words 
and sentences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 



 

๑๓๑ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๒๐๑   การอ่านภาษาอังกฤษ         ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Reading) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การขยายวงคําศัพท์  เทคนิคอ่านเร็ว  การจับใจความสําคัญและข้อมูลสนับสนุน 
การเขียนย่อความ  
 Vocabulary expanding; fast reading techniques; finding main 
ideas and supporting details; summarizing 
 

๑๑๕-๒๐๑   การอ่านภาษาอังกฤษ         ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Reading) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การขยายวงคําศัพท์  เทคนิคอ่านเร็ว  การจับใจความสําคัญและข้อมูลสนับสนุน 
การเขียนย่อความ  
 Vocabulary expanding; fast reading techniques; finding main 
ideas and supporting details; summarizing 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๒๐๒  การเขียนภาษาอังกฤษ         ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Writing) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 หลักการเขียนย่อหน้ารูปแบบต่างๆ คําเชื่อมความ เทคนิคในการเขียน
เรียงความ 
 Principles of paragraph writing; in various text types; cohesive 
devices; essay writing techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๒๐๒  การเขียนภาษาอังกฤษ         ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Writing) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 หลักการเขียนย่อหน้ารูปแบบต่างๆ คําเชื่อมความ เทคนิคในการเขียน
เรียงความ 
 Principles of paragraph writing; in various text types; cohesive 
devices; essay writing techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๓๒ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๑๐๘  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ                   ๓(๓-๐-๖)                                    
                (Business English Grammar) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 

 โครงสร้างภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ หน้าท่ีของคํา วลี อนุประโยค 
และประโยค  

   English structures in business context: part of speech, phrases, 
clauses, and sentences 
 

๑๑๕-๑๐๘  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ                   ๓(๓-๐-๖)                                    
                (Business English Grammar) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 

 โครงสร้างภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ หน้าท่ีของคํา วลี อนุประโยค 
และประโยค  

   English structures in business context: part of speech, phrases, 
clauses, and sentences 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๑๒   การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) 
   (Business English Conversation) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ 
 คําศัพท์ และสํานวนในการสนทนาทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
 Vocabulary, expressions, and idioms in various types of business 
conversations 
 

๑๑๕-๓๑๒   การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) 
   (Business English Conversation) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ 
 คําศัพท์ และสํานวนในการสนทนาทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
 Vocabulary, expressions, and idioms in various types of business 
conversations 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๓๓๑    การเขียนจดหมายธุรกิจ   ๓(๓-๐-๖) 
       (Business Correspondence) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๒  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการเขียนจดหมายธุรกิจในรูปแบบ ต่างๆ การเขียนจดหมายสอบถาม การ
เขียนจดหมายร้องเรียน การเขียนจดหมายเพื่อปรับความเข้าใจ การเขียนจดหมายทวง
หนี้   

Principles of writing business letters: inquiry letters, letters of 
complaint, adjustment letters, and collection letters 
 
 

๑๑๕-๓๓๑    การเขียนจดหมายธุรกิจ   ๓(๓-๐-๖) 
       (Business Correspondence) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๒  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการเขียนจดหมายธุรกิจในรูปแบบ ต่างๆ การเขียนจดหมายสอบถาม การ
เขียนจดหมายร้องเรียน การเขียนจดหมายเพื่อปรับความเข้าใจ การเขียนจดหมายทวง
หนี้   

Principles of writing business letters: inquiry letters, letters of 
complaint, adjustment letters, and collection letters 
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๓๓ 
 

ลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๓๓๓   หลักการแปล     ๓(๓-๐-๖)  
   (Principles of Translation) 
วิชาบังคับก่อน :   ๑๑๕-๒๐๑ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
                      ๑๑๕-๒๐๒ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
 หลักการแปล  คํา วลี อนุประโยค ประโยค และย่อหน้าในบริบททางธุรกิจ  
 Principles of translation: word, phrase, clause, sentence and 
paragraph in business context  
 
 

๑๑๕-๓๓๓   หลักการแปล     ๓(๓-๐-๖)  
  (Principles of Translation) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๑ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
                    ๑๑๕-๒๐๒ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
 หลักการแปล  คํา วลี อนุประโยค ประโยค และย่อหน้าในบริบททางธุรกิจ  
 Principles of translation: word, phrase, clause, sentence and 
paragraph in business context  
 
 
 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๙๐   เตรียมสหกิจศึกษา                ๑(๐-๒-๑) 
  (Co-operation Education Preparation) 
 หลักปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นในการทํางาน หน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางาน การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 Principles of working in organizations, duties, responsibilities and 
appropriate working attitudes. Application of theories in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๔๙๐  เตรียมสหกิจศึกษา   ๑(๐-๒-๑) 
  (Co-operation Education Preparation) 
 หลักปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นในการทํางาน หน้าท่ี
และความรับผิดชอบ 
ทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางาน การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 Principles of working in organizations, duties, responsibilities and 
appropriate working attitudes; application of theories in the workplace. 
 

คงเดิม 



 

๑๓๔ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๔๙๑   สหกิจศึกษา    ๕(๐-๔๐-๐)  
   (Co-operative Education) 
เง่ือนไข:นักศึกษาต้องเรียนวิชาต่างๆ ในแผนการเรียนมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต   
 ปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและความรู้ทางธุรกิจ  ในการทํางานเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ ใน
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 Sixteen weeks of apprenticeship in real working conditions in the 
field of English Business Communication in order to develop English skills 
and apply the knowledge of business under the supervision of the 
department. 
 

๑๑๕-๔๙๑   สหกิจศึกษา    ๕(๐-๔๐-๐)  
   (Co-operative Education) 
เง่ือนไข:นักศึกษาต้องเรียนวิชาต่างๆ ในแผนการเรียนมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต   
 ปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและความรู้ทางธุรกิจ  ในการทํางานเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ ใน
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 Sixteen weeks of apprenticeship in real working conditions in the 
field of English Business Communication in order to develop English skills 
and apply the knowledge of business under the supervision of the 
department. 
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๕ 
 

 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา / กลุ่มวิชาเอกเลือกทางภาษา จ านวน ๙ หน่วยกิต 
 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๔๓๔ การแปลธุรกิจ ๓ (๓-o-๖) 
  ( Business Translation) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล 
  การแปลย่อหน้าและข้อความสั้นๆทางธุกิจ บทความทางธุรกิจ 
สารคดีและบันเทิงคดี 
 Translating short business passages, business articles, 
documantaries and entertainment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๔๓๔ การแปลธุรกิจ ๓ (๓-o-๖) 
  ( Business Translation) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล 
  การแปลย่อหน้าและข้อความสั้นๆทางธุกิจ บทความทางธุรกิจ 
สารคดีและบันเทิงคดี 
 Translating short business passages, business articles, 
documantaries and entertainment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๓๖ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๓๒๒   การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖)                            
   (Business English Reading) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ 
 ทักษะการอ่าน คําศัพท์ สํานวน และคําศัพท์เฉพาะ การอ่าน เอกสารต่าง ๆ ใน
บริบททางธุรกิจ   
 Reading skills, vocabulary, expressions and technical terms; 
reading various texts  in business context  

๑๑๕-๓๒๒   การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖)                            
   (Business English Reading) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ 
 ทักษะการอ่าน คําศัพท์ สํานวน และคําศัพท์เฉพาะ การอ่าน เอกสารต่าง ๆ ใน
บริบททางธุรกิจ   
 Reading skills, vocabulary, expressions and technical terms; 
reading various texts  in business context  

คงเดิม 

 ๑๑๕-๓๒๔  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือธุรกิจการบิน                       ๓ (๒-๒-๕) 
                (Technical English for Airlines Business) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ 
  ทักษะพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์ และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการบิน  
            Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to airline business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑๕-๓๒๔  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือธุรกิจการบิน                       ๓ (๒-๒-๕) 
                (Technical English for Airlines Business) 
วิชาบังคับก่อน : **๑๐๑-๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 
  ทักษะพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์ และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการบิน  
            Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to airline business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*เปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อน เป็น
วิชา ๑๐๑-๒๐๕  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการ 



 

๑๓๗ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๓๒๘  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมการโรงแรมและ  
                       การท่องเท่ียว                                    ๓(๒-๒-๕) 
                (Technical English for Hotel and Travel Industries)  
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ 
   
  ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
  Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to hotel and travel industries 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๓๒๘  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมการโรงแรมและ  
                       การท่องเท่ียว                                    ๓(๒-๒-๕) 
                (Technical English for Hotel and Travel Industries)  
วิชาบังคับก่อน : **๑๐๑-๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 
   
  ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
  Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to hotel and travel industries 
 
 
 
 
 

*เปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อน เป็น
วิชา ๑๐๑-๒๐๕  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการ 

๑๑๕-๓๓๒  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมแฟชั่น  ๓(๒-๒-๕)                          
                (Techincal English for Fashion Industries) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ 
   ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารคําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
  Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to fashion industries 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๓๓๒  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมแฟชั่น  ๓(๒-๒-๕)                          
                (Techincal English for Fashion Industries) 
วิชาบังคับก่อน : **๑๐๑-๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 
   ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารคําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
  Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to fashion industries 
 
 
 
 
 
 

*เปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อน เป็น
วิชา ๑๐๑-๒๐๕  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการ 



 

๑๓๘ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๓๓๔   ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานสื่อสารมวลชน   ๓(๒-๒-๕) ๓( ๒-๒-๕) 
  (Techincal English for Mass Media) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ 
  ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง
กับงานสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ทางสังคม และ 
การโฆษณา 
  Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to mass media: newspaper, public relations, social 
media, and advertising 
 

๑๑๕-๓๓๔   ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานสื่อสารมวลชน   ๓(๒-๒-๕) ๓( ๒-๒-๕) 
  (Techincal English for Mass Media) 
วิชาบังคับก่อน : **๑๐๑-๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 
  ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง
กับงานสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ทางสังคม และ 
การโฆษณา 
  Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to mass media: newspaper, public relations, social 
media, and advertising 
 

*เปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อน เป็น
วิชา ๑๐๑-๒๐๕  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการ 

๑๑๕-๓๓๕  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในบริบททางธุรกิจ  ๓(๒-๒-๕) 
  (English Public Speaking in Business Context) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

      
 หลักการพูดใ นท่ีประชุมชน การพูดในท่ีชุมชนใน โอกาสต่าง  ๆ การพูดในท่ี
ประชุมชนในบริบททางธุรกิจ วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 Principles of public speaking; public speaking in various 
occasions; public speaking in business context; verbal and non-verbal 
communication  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๓๓๕  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในบริบททางธุรกิจ  ๓(๒-๒-๕) 
  (English Public Speaking in Business Context) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

      
 หลักการพูดใ นท่ีประชุมชน การพูดในท่ีชุมชนใน โอกาสต่าง  ๆ การพูดในท่ี
ประชุมชนในบริบททางธุรกิจ วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 Principles of public speaking; public speaking in various 
occasions; public speaking in business context; verbal and non-verbal 
communication  
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๓๙ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๓๓๖   การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Written Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการเขียน ทางธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ แฟูมสะสมผลงาน 
บันทึกข้อความ วาระการประชุม การจดบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม 
 Principles of business writing: application letter, resume, 
portfolio, memorandum, agenda, minutes and meeting report 
 
 
 

๑๑๕-๓๓๖   การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
   (Effective Written Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการเขียน ทางธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ แฟูมสะสมผลงาน 
บันทึกข้อความ วาระการประชุม การจดบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม 
 Principles of business writing: application letter, resume, 
portfolio, memorandum, agenda, minutes and meeting report 
 
 
 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๑๖  การพูดเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ              ๓(๒-๒-๕) 
  (Effective Oral Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
 หลักการ พูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การ แสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ 
การเจรจาต่อรอง การนําเสนอทางธุรกิจ 
 Principles of oral business communication: opinion giving, 
interviews, negotiation and presentation 
 

๑๑๕-๔๑๖  การพูดเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ              ๓(๒-๒-๕) 
  (Effective Oral Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
 หลักการ พูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การ แสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ 
การเจรจาต่อรอง การนําเสนอทางธุรกิจ 
 Principles of oral business communication: opinion giving, 
interviews, negotiation and presentation 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๐ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖o เหตุผล 
๑๑๕-๔๒๓ การอ่านและการเขียนเพ่ือการวิเคราะห์และวิจารณ์ใน   
                 บริบททางธุรกิจ                                       ๓(๓-๐-๖) 
  (Critical and Analytical Reading and Writing in  
                  Business Context) 
วิชาบังคับก่อน :  ๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ 
        ๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการอ่านและการเขียนวิเคราะห์ และวิจารณ์ ข่าว บทความ ต่างๆทาง
ธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 Principles of critical and analytical reading and writing: current 
business news and various articles  
 
 

๑๑๕-๔๒๓ การอ่านและการเขียนเพ่ือการวิเคราะห์และวิจารณ์ใน   
                 บริบททางธุรกิจ                                       ๓(๓-๐-๖) 
  (Critical and Analytical Reading and Writing in  
                  Business Context) 
วิชาบังคับก่อน :  ๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ 
        ๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ 
 หลักการอ่านและการเขียนวิเคราะห์ และวิจารณ์ ข่าว บทความ ต่างๆทาง
ธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 Principles of critical and analytical reading and writing: current 
business news and various articles  
 

คงเดิม 

๑๑๕-๔๓๑  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือธุรกิจออนไลน์            ๓(๒-๒-๕) 
     (Techincal English for Online Business) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ 
 

ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที ่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน ์
    Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to online business 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕-๔๓๑  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ือธุรกิจออนไลน์            ๓(๒-๒-๕) 
     (Techincal English for Online Business) 
วิชาบังคับก่อน : **๑๐๑-๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 

ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์และสํานวนที ่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน ์
    Oral and written communication skills; vocabulary and 
expressions related to online business 
 
 

*เปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อน เป็น
วิชา ๑๐๑-๒๐๕  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการ 



 

๑๔๑ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๕-๔๓๒  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานบริหารบุคคล         ๓ (๒-๒-๕) 
 (Techincal English for Human Resources Administration) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ 

ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท ์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง 
กับงานบริหารบุคคล 
 Oral and written communication skills; vocabulary and expressions 
related to human resources administration 
 

๑๑๕-๔๓๒  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานบริหารบุคคล         ๓ (๒-๒-๕) 
 (Techincal English for Human Resources Administration) 
วิชาบังคับก่อน : **๑๐๑-๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 

ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท ์และสํานวนที่เกี่ยวข้อง 
กับงานบริหารบุคคล 
 Oral and written communication skills; vocabulary and expressions 
related to human resources administration 
 

*เปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อน เป็น
วิชา ๑๐๑-๒๐๕  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการ 

๑๑๕-๔๓๓  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานโลจิสติกส์              ๓(๒-๒-๕) 
    (Techincal English for Logistics)  

วิชาบังคับก่อน : ๑๑๔-๓๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ 
 ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์  และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับ
งานโลจิสติกส์ ได้แก่ การนําเข้า  และส่งออกสินค้า การจัดคลังสินค้า การส่งสินค้า และ
การจัดงานแสดงสินค้า 
 Oral and written communication skills; vocabulary and expressions 
related to logistics: import and export, warehouses, shipment, and 
merchandize exhibitions 

๑๑๕-๔๓๓  ภาษาอังกฤษเทคนิคเพ่ืองานโลจิสติกส์              ๓(๒-๒-๕) 
    (Techincal English for Logistics)  

วิชาบังคับก่อน : **๑๐๑-๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 
 ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร คําศัพท์  และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับ
งานโลจิสติกส์ ได้แก่ การนําเข้า  และส่งออกสินค้า การจัดคลังสินค้า การส่งสินค้า และ
การจัดงานแสดงสินค้า 
 Oral and written communication skills; vocabulary and expressions 
related to logistics: import and export, warehouses, shipment, and 
merchandize exhibitions 

*เปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อน เป็น
วิชา ๑๐๑-๒๐๕  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการ 

๑๑๕-๔๓๔ การแปลธุรกิจ (Business Translation)      ๓(๓-๐-๖)                      
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล 
   การแปลย่อหน้าและข้อความสั้นๆทางธุกิจ บทความทางธุรกิจ สารคดี
และบันเทิงคด ี
   Translating short business passages, business articles, 
documantaries and entertainment   
 
 
 

๑๑๕-๔๓๔ การแปลธุรกิจ (Business Translation)      ๓(๓-๐-๖)                      
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล 
   การแปลย่อหน้าและข้อความสั้นๆทางธุกิจ บทความทางธุรกิจ สารคดี
และบันเทิงคด ี
   Translating short business passages, business articles, 
documantaries and entertainment   
 
 
 

คงเดิม 

 



 

๑๔๒ 
 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา / กลุ่มวิชาโท  จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 

๑๑๓-๒๑๑  ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 1) 
 การออกเสียงพยัญชนะและ สระภาษาญี่ปุุน ตัวอักษรฮิราคานะและคาตาคา
นะ คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 
 Pronunciation: Japanese consonants and vowels sound; Hirakana 
and Katakana characters; vocabulary and expressions for daily life 
communication; basic grammar 
 
 
 

๑๑๓-๒๑๑  ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 1) 
 การออกเสียงพยัญชนะและ สระภาษาญี่ปุุน ตัวอักษรฮิราคานะและคาตาคา
นะ คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 
 Pronunciation: Japanese consonants and vowels sound; Hirakana 
and Katakana characters; vocabulary and expressions for daily life 
communication; basic grammar 
 
 
 
 

คงเดิม 

๑๑๓-๓๑๒   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 2) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๑ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆในบริบทของคนญี่ปุุน 
 Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
communication in various situations in Japanese contexts 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓-๓๑๒   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 2) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๒๑๑ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๑ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆในบริบทของคนญี่ปุุน 
 Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
communication in various situations in Japanese contexts 
 
 

คงเดิม 



 

๑๔๓ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๓-๓๑๓   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๓          ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 3) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๒ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสาร การเชื่อม
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในสถานท่ีทํางานในบริบทของญี่ปุุน 
 Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
communication; basic human relationship with people in Japanese work 
place 
 

๑๑๓-๓๑๓   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๓          ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 3) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๒ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๒ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสาร การเชื่อม
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในสถานท่ีทํางานในบริบทของญี่ปุุน 
 Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
communication; basic human relationship with people in Japanese work 
place 
 

คงเดิม 

๑๑๓-๔๑๔   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๔          ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 4) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๓ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ในบริบทของญี่ปุุน การตอบรับ การปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็น คําศัพท์ตัวอักษร  
คันจิ ประมาณ ๑๐๐ คํา 
  Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
business communication in Japanese contexts: acceptance, negation, 
opinions;  100 vocabulary in Kanji characters 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓-๔๑๔   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๔          ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 4) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๓ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ในบริบทของญี่ปุุน การตอบรับ การปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็น คําศัพท์ตัวอักษร  
คันจิ ประมาณ ๑๐๐ คํา 
  Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
business communication in Japanese contexts: acceptance, negation, 
opinions;  100 vocabulary in Kanji characters 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 



 

๑๔๔ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๓-๔๑๕   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๕   ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 5) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๓ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ในบริบทของญี่ปุุน การเจรจาต่อรอง การอภิปราย คําศัพท์ตัวอักษรคันจิประมาณ  
๑๐๐ คํา 
  Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
business communication in Japanese contexts: negotiation and 
discussion;  100 vocabulary in Kanji characters 

๑๑๓-๔๑๕   ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๕   ๓(๒-๒-๕) 
  (Japanese for Business communication 5) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๑๓ ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารธุรกิจ ๓ 
 ทักษะการสนทนา การฟัง การอ่าน และ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ในบริบทของญี่ปุุน การเจรจาต่อรอง การอภิปราย คําศัพท์ตัวอักษรคันจิประมาณ  
๑๐๐ คํา 
  Conversation skills; listening, reading and writing skills for 
business communication in Japanese contexts: negotiation and 
discussion;  100 vocabulary in Kanji characters 

คงเดิม 

๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑ ๓ (๒-๒-๕)  
                 ( Chinese for Business Communication  1 ) 
 ศึกษาระบบเสียงในภาษาจีนกลาง คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 
๕๐๐ คํา และสํานวนต่างๆ อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงท่ี
ถูกต้อง 
 Study Mandarin Chinese sound systems, vocabulary, and simple 
phrases in everyday life and in the office. Practice in conversational skills 
and proper pronunciation.  Five hundred common Chinese characters 
will be introduced. 

๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑ ๓ (๒-๒-๕)  
                 ( Chinese for Business Communication  1 ) 
 ศึกษาระบบเสียงในภาษาจีนกลาง คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 
๕๐๐ คํา และสํานวนต่างๆ อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงท่ี
ถูกต้อง 
 Study Mandarin Chinese sound systems, vocabulary, and simple 
phrases in everyday life and in the office. Practice in conversational skills 
and proper pronunciation.  Five hundred common Chinese characters 
will be introduced. 

คงเดิม 

๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒ ๓ (๒-๒-๕)  
                      (  Chinese for Business Communication  2 ) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑ 
 ฝึกสนทนาภาษาจีนด้วยหัวเรื่องที่เป็นท่ีสนใจ ศึกษาศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 
๔๐๐ คํา 
 Practice conversational skills.  Emphasis on interesting topics.  
Four hundred additional Chinese characters will be introduced. 
 

๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒ ๓ (๒-๒-๕)  
                      (  Chinese for Business Communication  2 ) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๒๒๑ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๑ 
 ฝึกสนทนาภาษาจีนด้วยหัวเรื่องที่เป็นท่ีสนใจ ศึกษาศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 
๔๐๐ คํา 
 Practice conversational skills.  Emphasis on interesting topics.  
Four hundred additional Chinese characters will be introduced. 
 

คงเดิม 

 



 

๑๔๕ 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุผล 
๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓ ๓ (๒-๒-๕)  
    ( Chinese for Business Communication  3 ) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒ 
 ฝึกทักษะภาษาจีนท้ังการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการสนทนาและการสร้าง
คําศัพท์ พัฒนาทักษะการอ่านด้วยเนื้อเรื่องสั้นๆ ท่ีเป็นที่สนใจ 
 Practice Chinese language skills.  Emphasis on conversational skills 
and vocabulary build up; improving reading skills through short passages. 

๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๓ ๓ (๒-๒-๕)  
    ( Chinese for Business Communication  3 ) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๒๒ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๒ 
 ฝึกทักษะภาษาจีนท้ังการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการสนทนาและการ
สร้างคําศัพท์ พัฒนาทักษะการอ่านด้วยเนื้อเรื่องสั้นๆ ท่ีเป็นที่สนใจ 
 Practice Chinese language skills.  Emphasis on conversational 
skills and vocabulary build up; improving reading skills through short 
passages. 

คงเดิม 

๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
                       ( Chinese for Business Communication  4) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 3 
 ศึกษาคําศัพท์และโครงสร้างภาษาจีนที่ใช้ในสํานักงาน ฝึกทักษะการฟัง และ
การพูดจากสถานการณ์จริงในสํานักงาน 
 Study Chinese vocabulary and structural patterns for office 
personnel.  Develop listening and speaking skills through activities relevant 
to regular work of office personnel. 

๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
                       ( Chinese for Business Communication  4) 
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๓-๓๒๓ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 3 
 ศึกษาคําศัพท์และโครงสร้างภาษาจีนที่ใช้ในสํานักงาน ฝึกทักษะการฟัง และ
การพูดจากสถานการณ์จริงในสํานักงาน 
 Study Chinese vocabulary and structural patterns for office 
personnel.  Develop listening and speaking skills through activities 
relevant to regular work of office personnel. 

คงเดิม 

๑๑๓-๔๒๕  ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๕ ๓ (๒-๒-๕)  
                    ( Chinese for Business Communication  5 ) 
วิชาบังคับก่อน :  ๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔  
 ศึกษาคําศัพท์และโครงสร้างภาษาจีนในเอกสารจริงที่ใช้ในสํานักงาน ฝึกทักษะ
การอ่าน และการเขียนจากหัวเรื่องและเอกสารจริงในสํานักงาน 
 Study Chinese vocabulary and structural patterns in authentic 
texts and documents commonly used in offices.  Practice reading 
authentic texts and writing on selected topics relevant to regular office 
work 

๑๑๓-๔๒๕  ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๕ ๓ (๒-๒-๕)  
                    ( Chinese for Business Communication  5 ) 
วิชาบังคับก่อน :  ๑๑๓-๔๒๔ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ๔  
 ศึกษาคําศัพท์และโครงสร้างภาษาจีนในเอกสารจริงที่ใช้ในสํานักงานฝึกทักษะ
การอ่าน และการเขียนจากหัวเรื่องและเอกสารจริงในสํานักงาน 
 Study Chinese vocabulary and structural patterns in authentic 
texts and documents commonly used in offices.  Practice reading 
authentic texts and writing on selected topics relevant to regular office 
work 

คงเดิม 

 



 

๑๔๖ 
 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (พ.ศ.๒๕๖๐) 

ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๐๐-xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๓- xxx การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/การใช้ภาษาไทยเพื่อ

การนําเสนอ 
๓ (๒-๒-๕) 

๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๒๑- xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๒๐(๑๕-๑๐-๓๕) 
 

ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
๑๑๕-๑๐๓ ภาษาไทยธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๐-xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน ๓ (๒-๒-๕) 
๑๒๙-๑๐๑ 
๑๒๙-๑๐๒ 

พลศึกษาและนันทนาการ  หรือ 
ศิลปะและสังคีตนิยม 

๒ (๑-๒-๓) 
 

xxx - xxx ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ (ภาษาญี่ปุุน หรือ ภาษาจีน)  
 

๒ (๑-๒-๓) 

 รวม ๑๘(๑๔-๘-๓๒) 
 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒) 

ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๐๑-๑๑๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑-๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

**@๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน **@๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๑๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๑๐๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๕(๑๓-๑๐-๓๑) 
หมายเหตุ  (**@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
                จึงจะสามารถลงทะเบียน วิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้) 

 
ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๑๐๓ ภาษาไทยธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๑๐๘ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใด

ก็ได้) 
๓ (๓-๐-๖) หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใด

ก็ได้) 
๓ (๓-๐-๖) หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๘ (๑๖-๔-๓๔) หรือ 

๑๘ (๑๔-๘-๓๒) 
 



 

๑๔๗ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (พ.ศ.๒๕๖๐) 
ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๐๐- xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๔-๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒ (๑-๒-๓) 
๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๗(๑๕-๔-๓๒) 
 
 

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๔-๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒ (๑-๒-๓) 
๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๑-๑๐๕ การบัญชีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๗(๑๕-๔-๓๒) 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒) 
 

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๒๐๑ การอ่านภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๐-๒๐๕ ธุรกิจเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๔-๒๐๑ หลักการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใดก็

ได้) 
๓ (๓-๐-๖) หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาในกลุ่มใดก็

ได้) 
๓ (๓-๐-๖) หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๘ (๑๗-๒-๓๕) 

หรือ 
๑๘ (๑๕-๖-๓๓) 

 
ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๑๕-๒๐๒ การเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๓๑-๑๐๕ การบัญชีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๓-๒๐๑ หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๓๓๗ กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๘(๑๗-๔-๓๔)  
 
 
 
 



 

๑๔๘ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 
ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๑๔-๓๐๑ 
๑๑๔-๓๐๓ 

ภาษาอังกฤษ ๕   หรือ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

๒ (๑-๒-๓) 

๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๓๒-๒๐๓ การเงินธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๒๒๕ หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ๓ (๓-๐-๖) 

xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๔(๑๑-๖-๒๕) 

 
ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๑๔-๓๐๒ 
๑๑๔-๓๐๔ 

ภาษาอังกฤษ ๖  หรือ 
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ 

๒ (๑-๒-๓) 
 

๑๑๕-๓๓๑ การเขียนจดหมายธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล     ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
๓(๓-๐-๖) 

xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๔๙๐ เตรียมสหกิจศึกษา       ๑ (๐-๒-๑) 

                                                 รวม  ๑๕(๑๒-๖-๒๗) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒) 
 

ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๓๑๒ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๓๒-๒๐๓ การเงินธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๒๒๕ หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๐๑-xxx กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก ๑ วิชาใน

กลุ่มใดก็ได้) 
๓ (๓-๐-๖) หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 

 รวม ๑๕ (๑๓-๔-๒๘) 
หรือ 

๑๕ (๑๒-๖-๒๗) 
 
 

ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๓๓๑ การเขียนจดหมายธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑๕-๓๓๓ หลักการแปล     ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓๐-๒๑๔ การเป็นผู้ประกอบและการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
๓(๓-๐-๖) 

xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-๔๙๐ เตรียมสหกิจศึกษา       ๑ (๐-๒-๑) 

                                                 รวม  ๑๓(๑๒-๖-๒๗) 
 



 

๑๔๙ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
 
 

                   ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๔๙๑ สหกิจศึกษา ๕ (๐-๔๐-๐) 
 รวม ๕ (๐-๔๐-๐) 

 

 

ปีที่ ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 

หรือ 
๓ (๒-๒-๕) 

๑๑๕-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 
หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๒ (๑๑-๒-๒๓) 

หรือ 
๑๒ (๙-๖-๒๑) 

 
 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒) 
 
 
 
 

                   ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๑๕-๔๙๑ สหกิจศึกษา ๕ (๐-๔๐-๐) 
 รวม ๕ (๐-๔๐-๐) 

 
   

ปีที่ ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑๓๔-๓๐๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) 
xxx-xxx วิชาโท ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑๕-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 

หรือ 
๓ (๒-๒-๕) 

๑๑๕-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 
หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
 รวม ๑๒ (๑๑-๒-๒๓) 

หรือ 
๑๒ (๙-๖-๒๑) 

 
 
 
 
 
 



 

๑๕๐ 
 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 

 

ปีที่ ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๑๕-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 

หรือ 
๓ (๒-๒-๕) 

xxx-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 
หรือ 

๓ (๒-๒-๓) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๖) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๒ (๑๒-๐-๒๔) 
หรือ 

๑๒ (๑๐-๔-๒๐) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒) 
 
 
 
 

ปีที่ ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
๑๑๕-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 

หรือ 
๓ (๒-๒-๕) 

xxx-xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๓-๐-๖) 
หรือ 

๓ (๒-๒-๓) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๖) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๒ (๑๒-๐-๒๔) 
หรือ 

๑๒ (๑๐-๔-๒๐) 
 



 

๑๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 
 
 



 

๑๕๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๔ 
 

ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร 
 
ประวัติการศึกษา : 
 - Ph.D Curriculum& Instruction University of Kansus,  USA ๒๕๓๓ 
 - ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ๒๕๒๓ 
 - คบ. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๑๘ 
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
๒๕๕๖-ปัจจุบัน   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
๒๕๕๔-๒๕๕๖   หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๕๔๘-๒๕๕๒  คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๕๔๖-๒๕๔๘ รองคณบดีฝุายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๕๔๒-๒๕๔๖ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๕๓๓-๒๕๕๖ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
ผลงานวิจัย  
 - 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ   

Sriussadaporn, N, Chaihiranwattana, M, Sungkarat, K, Tangamornsuksan, A, Saengkaew, 
W. (2017) “An Evaluation of Business English Communication Courses Offered by 
Western Language Department of Siam University”, Presented at The 6thNational 
Conference on Applied Arts : NCAA2017 

 
รายวิชาที่สอน 
                - ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (๑๑๕-๒๐๑) 
                - การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (๑๑๕-๓๒๒) 
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๕ 
 

ดร. มณฑา ชัยหิรัญวัฒนา 
 
ประวัติการศึกษา : 
 - Ph. D (Linguistics) Mahidol University, 2551 

- Higher Graduate Diploma ( Higher Education Management) Chulalongkorn 
University,2543. 

 - M.A.(Applied Linguistics) Kasetsart University, 2539 
 - B.A. (Linguistics) Thammasat University, 2535 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 

-อาจารย์ประจํา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ผลงานวิจัย  

- 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ  

Sriussadaporn, N, Chaihiranwattana, M, Sungkarat, K, Tangamornsuksan, A, Saengkaew, 
W. (2017)  “An Evaluation of Business English Communication Courses Offered by 
Western Language Department of Siam University”, Presented at The 6thNational 
Conference on Applied Arts : NCAA2017 
 
รายวิชาที่สอน 
                -  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (๑๑๕-๒๐๒) 
                -  การออกเสียงภาษาอังกฤษ (๑๑๕-๑๐๗) 
                -  ภาษาอังกฤษ 3 (๑๑๔-๒๐๑)  
                -  ภาษาอังกฤษ 4 (๑๑๔-๒๐๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๖ 
 

อาจารย์ขนิษฐา สังขรัตน์  
 
ประวัติการศึกษา : 
 -ศศ.ม ภาษาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๓ 
 -คบ.  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๒๔ 
 
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 

- อาจารย์ประจําหมวดภาษาอังกฤษ  หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน St. Joan of Arc 
Commerical School 

 - อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ศิลปศาสตร์  
- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชาภาษาตะวันตก  

 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ  
 - Sriussadaporn, N, Chaihiranwattana, M, Sungkarat, K, Tangamornsuksan, A, 
Saengkaew, W. (2017)  “An Evaluation of Business English Communication Courses 
Offered by Western Language Department of Siam University”, Presented at The 
6thNational Conference on Applied Arts : NCAA2017 
 
  
รายวิชาที่สอน 
           - วิชาภาษาอังกฤษ ๒ (๑๑๔-๑๐๑) 
 - วิชาภาษาอังกฤษ 2 (๑๑๔-๑๐๒) 
 - วิชาภาษาอังกฤษ 3 (๑๑๔-๒๐๑)  
           - วิชาภาษาอังกฤษ 4 (๑๑๔-๒๐๒) 
 - วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์  (๑๑๕-๓๒๕)  
 - วิชาการเขียนทางธุรกิจ (๑๑๕-๔๓๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๗ 
 

อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์  
 
ประวัติการศึกษา: 

- ศศ.ม ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
  พระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๘ 

 - ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ๒๕๔๓ เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
 
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
 - อาจารย์ประจํา สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือสารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 - อาจารย์ผู้ช่วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
   
  
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ:  
 - Tangamornsuksan, A . (2015)  “Note Taking Strategies used by by post graduate 
students at King Mongkut’s University Technology Thonburi (KMUTT)”, Presented at The 
5thNational Conference on Applied Arts : NCAA2015 
 - Sriussadaporn, N, Chaihiranwattana, M, Sungkarat, K, Tangamornsuksan, A, 
Saengkaew, W. (2017)  “An Evaluation of Business English Communication Courses 
Offered by Western Language Department of Siam University”, Presented at The 
6thNational Conference on Applied Arts : NCAA2017 
 
รายวิชาที่สอน: 
  - วิชาภาษาอังกฤษ ๑ (๑๑๔-๑๐๑) 
  - วิชาภาษาอังกฤษ ๒ (๑๑๔-๑๐๒) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๘ 
 

 
อาจารย์วรภูมิ แสงแก้ว 

 
ประวัติการศึกษา:   
 - ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๖ 
  - ศศ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๔ 
   
ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
  
หนังสือ/ตํารา 
- 
ผลงานวิจัย  
-  
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
-  Saengkaew, W (2017)  “Note Taking Strategies used by by post graduate students 

at King Mongkut’s University Technology Thonburi (KMUTT)”, 2016 
-  Saengkaew, W (2016)  “Why do Private University Students Decide to Learn 

English?” 
-  Saengkaew, W (2016)   “Corpus-Based Study of Thanking Strategies”,  
-  Saengkaew, W (2016)   “Use of Reporting Clauses in Citations across two 

Contrasting  Disciplines” 
-  Sriussadaporn, N, Chaihiranwattana, M, Sungkarat, K, Tangamornsuksan, A, Saengkaew, 
W. (2017)  “An Evaluation of Business English Communication Courses Offered by 
Western Language Department of Siam University”, Presented at The 6thNational 
Conference on Applied Arts : NCAA 2017 
 
  
รายวิชาที่สอน 
  - วิชาภาษาอังกฤษ ๑ (๑๑๔-๑o๑) 
  - วิชาภาษาอังกฤษ ๒ (๑๑๔-๑o๒) 
  - วิชาการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน (๑๑๕-๓๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 



 

๑๖๐ 
 

 
 
 



 

๑๖๑ 
 

 
 
 



 

๑๖๒ 
 

 
 
 



 

๑๖๓ 
 

 
 
 



 

๑๖๔ 
 

 
 
 



 

๑๖๕ 
 

 
 
 



 

๑๖๖ 
 

 
 
 



 

๑๖๗ 
 

 
 
 



 

๑๖๘ 
 

 
 
 


