
 

มคอ.2 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขต คณะ ภาควชิา  วิทยาเขตตรัง  
  คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  
  สาขาวิชาภาษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร   

ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Arts Program in Business English  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ช่ือเตม็ (ไทย):  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
ช่ือยอ่ (ไทย): ศศ.บ (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Bachelor of Arts (Business English)  
ช่ือยอ่ (องักฤษ):  B.A. (Business English) 
 

3. วชิาเอก  
- 

 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร: 134 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1. รูปแบบ    
5.1.1  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

              หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลกัสูตร 4  ปี 
              หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาการ  หลกัสูตร ……  ปี 
   5.1.2  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติั 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ   
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               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางปฏิบติัการ  
    

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใชภ้าษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการท่ีจัดการเรียนการสอน

ร่วมกบัมหาวิทยาลยั/ สถาบนัในต่างประเทศ (เช่น มาเลเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน) ในชั้น
ปีท่ี 3 ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในสงัคมพหุวฒันธรรม โดยลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั/ สถาบนัภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
       สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตตรัง   
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี  14 (5/2559)   เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 380 (10/2559)  เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559 
      (กรณีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวิชาชีพหรือองคก์รอ่ืนใหร้ะบุองคก์รท่ีรับรองและวนัท่ีท่ีไดรั้บรองดว้ย) 
เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

ในปีการศึกษา 2562  
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตท่ีจบสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้ งในหน่วยงาน

ราชการ บริษทั ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเจา้ของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
1. หน่วยงานราชการภายในและต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวฒันธรรม 

สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงศุลประจ าประเทศต่าง ๆ สถานศึกษา เป็นตน้ 
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  
- ล่าม/นกัแปล 
- เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ 
- เลขานุการ 
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวีซ่า 
- เจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 
- อาจารย ์/ครูสอนภาษา 

2. บริษทั/ภาคเอกชนในและประเทศ 
- เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือต่างประเทศ 
- นกัการตลาด 
- เลขานุการ 
- ล่าม 
- นกัแปล 
- นกัพิสูจนอ์กัษร 
- มคัคุเทศน ์
- เลานุการ 
- อาจารย ์  /ครูสอนภาษา 
- Brand Executive  
- Regional Manager 
- Coaching Specialist 

3. เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั เช่น โรงเรียนสอนภาษา  ธุรกิจน าเขา้และส่งออก  รีสอร์ท โรงแรม 
ร้านอาหาร ศุนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 
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9.  ช่ือ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร    

ล าดบัที ่ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 3 9306 00220 42 3 อาจารย ์ นางสาวปิยวรรณ รุ่งวรพงศ ์ Ph.D. Educational Psychology and 

Pedagogy  
Victoria University of Wellington, New 
Zealand  

2555 

    ศศ.ม. ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2548 
   

 
อ.บ. ภาษาองักฤษ (เกียรตินิยม

อนัดบัสอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544 

2 3 9099 00347 00 1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวจิราพร เยีย่มค านวณ ศศ.ม. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2546 
    อ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541 

2 3 1017 00060 55 8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุกญัญา เถรวอ่ง 
 

M.A. Teaching English as a 
Second Language 

The Pennsylvania State University, U.S.A. 2530 

    ศศ.บ. 
 

ภาษา  
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2527 
 

4 1 9299 00041 09 7 อาจารย ์ นางเจนใจ นิพทัธมานนท ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2552 
    ศษ.บ. ภาษาองักฤษ 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2550 

5 3 1001 00130 52 0 อาจารย ์ นางสาวอภิญญา มาโนชญภิ์ญโญ Doctor of Education TESOL Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559 
    ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 
2548 

    ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2541 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน   
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง (ชั้นปีท่ี 1, 2, 4) 

และมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนั (ชั้นปีท่ี 3) 
  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1   สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม ภาษา และวฒันธรรม  
ในสังคมปัจจุบันท่ี มีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประ เทศ 

(International Economic Partnership) และการเคล่ือนยา้ยของแรงงานไร้พรมแดน (Workforce 
Mobility) บัณฑิตยุคใหม่จึงต้องมีองค์ความรู้ทั้ งทางด้านภาษาและธุรกิจ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในบริบทท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ี สาขาวิชาภาษา คณะ
พาณิชยศาสตร์และการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จึงเลง็เห็นความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งออกแบบหลกัสูตรท่ีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีองคค์วามรู้ทั้งทางดา้นภาษาองักฤษ ธุรกิจ
และการบริหารจดัการ รวมถึงภาษาต่างประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาประเทศ
เพ่ือนบา้น เช่น ภาษามลาย ูเป็นตน้ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด คือเป็นประเทศท่ีติดต่อท า

ธุรกรรมทางธุรกิจ มีการซ้ือขายสินคา้และบริการกบัต่างประเทศ การคา้ระหว่างประเทศจึงมี
บทบาทส าคญัในฐานะกลไกในการพฒันาและน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ รวมทั้งมี
ส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของประเทศซ่ึงขยายตวัอย่างรวดเร็ว ผูท่ี้จะปรับตวัเขา้
กบัสภาพการณ์เศรษฐกิจเช่นน้ีย่อมจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ ทั้ ง น้ีความสามารถในการส่ือสารหรือความเช่ียวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกนัยงัไม่เพียงพอ ยงัตอ้งองค์
ความรู้ทางดา้นธุรกิจและการบริหารจดัการ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีกล่าวขา้งตน้ หลกัสูตรจึงตระหนกัถึงความ

จ าเป็นในการเป็นองค์กรท่ีผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีองคค์วามรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและจากการ
ฝึกปฎิบติั รวมถึงมีความสามารถในการปรับตวัในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เขา้ใจความต่าง
ของวฒันธรรมและมีความสามารถในเชิงธุรกิจ เน้ือหาและโครงสร้างในหลกัสูตรปรับปรุงจึง
มีศกัยภาพในการผลิตบณัฑิตเพ่ือรองรับการพฒันาทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม ภาษา และวฒันธรรม นอกจากหลกัสูตรปรับปรุงจะมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความ
เช่ียวชาญในศาสตร์เชิงภาษาและศาสตร์ทางธุรกิจแลว้ ยงัคง วางปณิธานในการผลิตบณัฑิตท่ีมี



6 

 

 

 

4
 

ความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรม (Intercultural Adaptability) โดยก าหนดให้
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ในหลกัสูตรศึกษาในต่างประเทศรวม 1 ปีการศึกษา 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1 พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นสงัคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมและ

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พนัธกิจ 2 สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพ้ืนฐาน

ของภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล  
พนัธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบติัสู่การ

สอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศันส์ากลใหแ้ก่บณัฑิต 
วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  คือ มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพ

บณัฑิต  งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ  และเสริมสร้างการเติบโตทางปัญญาแก่เพ่ือนมนุษย ์
พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1 จดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตใหมี้ความเช่ียวชาญดา้นวิชาการและ

วิชาชีพ มีสมรรถนะสากล 
พนัธกิจ 2 พฒันาผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการเพ่ือขบัเคล่ือนคณะฯ ให้

เป็นผูน้ าทางวิชาการ 
พนัธกิจ 3 เนน้การบริการวิชาการท่ียกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคม 
พนัธกิจ 4 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยปลูกฝังจิตส านึกและร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  

โดยถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มุ่งสร้างบณัฑิตใหมี้ความรู้

ในหลากหลายรูปแบบ มีความเป็น ผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกับภูมิภาคและ
เช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล สามารถผสมผสาน ความรู้และประสบการณ์ มีคุณธรรมและ
โลกทรรศนส์ากล พร้อมรองรับการแข่งขนัและการขยายตวัของธุรกิจโลกในสงัคม             พหุ
วฒันธรรม ดงันั้นมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จึงไดใ้ห้การสนบัสนุน     การ
เรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจดงักล่าวของมหาวิทยาลยั 

 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
หลกัสูตรน้ีสัมพนัธ์กบัสาขาต่างๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ โดยมี

ความสัมพนัธ์ในการการจดัการเรียนการสอนในวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีจะเช่ือมโยงและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นภาษาองักฤษและธุรกิจ 
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13.2 ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั 
หลักสูตรน้ีมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีข้อตกลงร่วมกัน 

(ประเทศมาเลเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ปัจจุบนั) โดยมีความความสัมพนัธ์
ในลกัษณะใหค้วามร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนและการฝึกงาน  

13.3 การบริหารจดัการ 
1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชากรณีท่ีในรายวิชานั้น ๆ มีผูส้อนร่วม

ตั้งแต่ 3 คน ทั้งน้ีเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา อาจารยผ์ูส้อน และ
นกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษธุรกิจด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีการประชุมร่วมกนัส้ินภาคการศึกษา
เพ่ือประเมินผลแต่ละรายวิชาในหลักสูตร และน าผลไปปรับปรุงในภาค
การศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

 

4
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถในศาสตร์ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจโดยน า
ทฤษฎีและประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

1.2 ความส าคัญ 
ดว้ยตระหนกัถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสังคม ภาษา และ

วฒันธรรม หลกัสูตรภาษาองักฤษธุรกิจจึงมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษเและการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการปรับตวัใน
สงัคมพหุวฒันธรรม 

1.3 วตัถุประสงค์ เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
1) มีความเขา้ใจ ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารและการด าเนินงานทางธุรกิจ  
2) มีความพร้อมในการน าทกัษะทางภาษาองักฤษและความรู้ดา้นธุรกิจไป

ประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั 

3) มีแนวคิดเชิงบูรณาการ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ โดยน าวิทยาการและ
เทคโนโลยีไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันางานในองคก์รและสงัคมส่วนรวม 
เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก 

4) มีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษ มีสมรรถนะ
สากล และสามารถปรับตวัในสังคมพหุวฒันธรรม 

5) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
   การปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการวดัผลทุกภาค

การศึกษา 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

(1) ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 
มาตรฐานของ สกอ.  

- ประชุม/สมัมนาผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ทุกภาคการศึกษา 

- น าผลการประชุม/สมัมนาไป
ปรับปรุงหลกัสูตร 

- ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสมัมนา 

- รายงานการประเมินหลกัสูตร 
 

(2) ปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอน 

- ทบทวนโครงร่างรายวิชา 
- ประเมินรายวิชาโดยผูส้อนและ

ผูส้อนร่วม (ถา้มี) 
- ประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์

ผูส้อนในรายวิชาต่างๆ เม่ือส้ินภาค
การศึกษา 

- ใชง้านวิจยัเป็นฐานในการพฒันา
องคค์วามรู้และวิธีการเรียนการ
สอน 

- ผลการทบทวนโครงร่างรายวิชา 
- ผลการประเมินรายวิชา 
- ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
- รายงานการประชุมแลกเปล่ียน

ความรู้ 
- รายงานการวิจยั/โครงการวิจยั

ต่างๆ 

(3) ปรับปรุงวิธีวดัและ
ประเมินผล 
 

- ก าหนดใหมี้คณะกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้สอบในทุกรายวิชาใน
ทุกภาคการศึกษา 

- ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมินใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ใน     
แต่ละรายวิชา 

- รายงานการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
- ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
- เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ   

จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั              
สงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก 5) 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเ รียนการสอนภาคฤดู ร้อน ในปี ท่ี  3  หรือตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค   

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 

 
2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ 
2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 

เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

2) นกัเรียนท่ีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง  
3) การคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขียน และ/หรือ

การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และคะแนนสอบโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ความพร้อมในการเรียน 

- นกัศึกษามีพ้ืนฐานทางภาษาในระดบัต ่ากวา่มาตรฐาน  
- นกัศึกษาขาดแรงจูงใจและความมุ่งมัน่ในการเรียนภาษาองักฤษ  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 
- ผูป้กครองมีรายไดไ้ม่มัน่คง  

เป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
- นกัศึกษาขาดเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต  
- สภาพแวดลอ้มในวิทยาเขตและพ้ืนท่ีโดยรอบไม่เอ้ือใหเ้ห็นการเช่ือมโยงของ

ส่ิงท่ีเรียนในชั้นเรียนและการน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.4 

ความพร้อมในการเรียน 
- ปรับวิธีการรับเขา้ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร   
- จดัโครงการส่งเสริมทกัษะทางภาษาองักฤษ   
- ก าหนดใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกคนเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นโปรแกรมเรียนภาษา

ส าเร็จรูป (เช่น โปรแกรม Tell Me More หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ)  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 

- พบปะผูป้กครองในโครงการปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร
และค่าใชจ่้าย รวมทั้งใหค้ าแนะน าในเร่ืองแหล่งทุนต่างๆในกรณีท่ีผูป้กครอง
ประสบปัญหาค่าใชจ่้าย 

เป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
- กระตุน้ใหน้กัศึกษามีเป้าหมายในการเรียนและการประกอบอาชีพท่ีชดัเจนข้ึน 

โดยผ่านกิจกรรม/โครงการของหลักสูตร เช่น โครงการนัดพบชาวบีอี 
โครงการ Exploring BE World   

- เสริมแรงจูงใจในการเรียนและการประกอบอาชีพในรายวิชาต่างๆของ
หลกัสูตร เช่น จดัใหก้ารศึกษาดูงานเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา  จดัเสวนาหรือ
บรรยายโดยบุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ภาษาองักฤษ เช่น พนักงาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ล่าม เจา้ของกิจการการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ช้ันปีที่ ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 2 - 60 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 3 - - 60 80 80 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 80 
รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 80 80 

      
2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

 

รายการ ปีการศึกษา 

  2560 2561 2562 2563 2564 

รวมงบด าเนินการ 5,053,680 5,683,223 6,399,486 7,215,017 8,144,212 
 - งบบุคลากร 1,427,880 1,513,553 1,604,366 1,700,628 1,802,666 
 - งบด าเนินงาน 1,965,800 2,260,670 2,599,771 2,989,736 3,438,196 
 - งบเงินอุดหนุน 1,660,000 1,909,000 2,195,350 2,524,653 2,903,350 
 - งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
รวมงบลงทุน 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
 - ค่าครุภณัฑ ์           
 - ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
รวมทั้งส้ิน 5,553,680 6,283,223 7,049,486 7,915,017 8,894,212 
จ านวนนกัศึกษา (คน) 80 160 240 320 320 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา           
 - เฉพาะงบด าเนินการ 63,171 35,520 26,665 22,547 25,451 
 - รวมทุกประเภท 69,421 39,270 29,373 24,734 27,794 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนเป็นหลกั 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
 
2.9 การจดัการเรียนการสอน 

หลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ Active Learning ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลกัสูตร 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ 
3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร 134 หน่วยกติ 
3.1.2   โครงสร้างหลกัสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      35 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต                                                   
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  11 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต        

ข. หมวดวชิาเฉพาะ        93 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาแกน      27 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพ     66 หน่วยกิต 

 แผน ก (สหกจิศึกษา) 
- วิชาชีพบงัคบั    48 หน่วยกิต 
- วิชาสหกิจศึกษา           9 หน่วยกิต 
- วิชาชีพเลือก    9 หน่วยกิต 

 
                          แผน ข (ฝึกงาน) 

- วิชาชีพบงัคบั    48 หน่วยกิต 
- วิชาการฝึกงาน           -   หน่วยกิต 
- วิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี      6 หน่วยกติ 
 หมายเหตุ    

 นักศึกษาท่ีเลือกแผน ก. (สหกิจศึกษา) จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ก่อนท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดงักล่าว 
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3.1.3)    รายวชิาในหลกัสูตร 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา

สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และพลศึกษา จ านวน 11 หน่วยกิต ดงัน้ี 

รายวิชาบงัคบั จ านวน 5 หน่วยกิต ดงัน้ี 
942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3)  
 Co-Curricular Activities I  
942-207 จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
 Psychology and Wisdom of  Living  
xxx–xxx กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 1 (x-y-z) 
   
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 

001-101 อาเซียนศึกษา 3 (2-2-5) 
 ASEAN Studies  
874-194 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั 
3 (3-0-6) 

 Law Relating to Occupations and Everyday Life  
942-112 สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
942-113 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 Information Literacy Skills  
942-208 ความเป็นพลเมือง 3 (3-0-6) 
 Citizenship  
942-300 การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล 3 (3-0-6) 
 Personal Wealth Management  
942-301 การตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
 Decision Making and Planning in Daily Life  
942-302 การจดัการความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
 Risk Management in Daily Life  
996-110 ตรังศึกษา 3 (3-0-6) 
 Trang Study  
996-120 การรับรู้สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Art Appreciation  
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996-121 ความซาบซ้ึงทางดนตรี 3 (3-0-6) 
 Music Appreciation 

 
 

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นรายวิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
และรายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 รายวิชาบงัคบั จ านวน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 

946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 Information Technology  
947-119 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 3 

หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี   
947-101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 3 (3-0-6) 
 Science, Technology, and Society  
996-130 ส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้ 3 (3-0-6) 
 Environment in the South  
996-131 การรับรู้ธรรมชาติ 3 (2-2-5) 
 Perception of Nature  
คณะหรือหลักสูตร อาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชน์ต่อนกัศึกษาให้เป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความ
เหมาะสม 

 
3) กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน  15 หน่วยกิต  

    รายวิชาบงัคบั เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
 Thai for Communication  
941-112 การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking  
941-113 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental English Reading and Writing  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ท่ีเปิดสอน

ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้าซอ้นอีกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
โดยมีรายวิชาดงัต่อไปน้ี   
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กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ  
941-114 เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
 Consolidating Listening Skills in English  
941-115 การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 English Reading in Business Contexts  
941-210 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 English Writing for Business Communication  
941-216 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนั 
3 (3-0-6) 

 English Conversation for Daily Communication  
941-217 การพฒันาการอ่าน 3 (3-0-6) 
 Reading Development  
941-218 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 English for Business  
941-290 การอ่านเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
 Reading English Short Stories and Novels  
941-291 ภาษาองักฤษผา่นส่ือทนัสมยั 3 (3-0-6) 
 English through Modern Media  
941-292 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
 Basic English Phonetics  

 กลุ่มวิชาภาษา ต่างประเทศอ่ืน  
941-224 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental Chinese  
941-236 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
 Fundamental Japanese  
941-245 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental French  
941-252 ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental German  
941-274 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental Malay  
941-283 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
 Fundamental Korean  
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คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ท่ีพิจารณาแลว้มี
ประโยชนต่์อนกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                    93 หน่วยกติ   
1) กลุ่มวชิาแกน                        27 หน่วยกติ  

941-117 การฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
 English Listening and Pronunciation  
941-118 ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาองักฤษ 3 (3-0-6)  
 Fundamental English Grammar  
941-119 การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Activating Speaking Skills in Business English  
941-295 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6)  
 Activating Writing Skills in Business English  
941-296 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Activating Reading Skills in Business English  
941-299 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
 Introduction to Linguistics  
946-100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Introduction to Business  
946-160 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
 Principles of Marketing  
946-209 หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 
 Principles of Management  
   

2) กลุ่มวชิาชีพ 66 หน่วยกติ 
   แผน ก. (สหกจิศึกษา) 

  วชิาชีพบังคับ   48 หน่วยกติ ให้ศึกษารายวชิาต่อไปนี ้ 
941-261 การแปลภาษาองักฤษ-ไทย 3 (3-0-6) 
 English-Thai Translation  
941-262 ความเรียงภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
 English Composition   
941-264 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
 Intercultural Communication  
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941-268 การแปลภาษาไทย-องักฤษ 3 (3-0-6) 
 Thai-English Translation  
941-298 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 English Conversation in the Business Context   
941-362 การอ่านเชิงวิพากษท์างธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Critical Reading in the Business Context  
941-369 การอภิปรายเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Meetings and Business Interactions  
941-413 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6)  
 Business English Translation  
941-417 การศึกษาอิสระ 3 (0-9-0) 
 Independent Studies  
944-204 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Law  
944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Principles of Economics  
946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Consumer Behavior 
3 (3-0-6) 
 

946-293 หลกัการเงินเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
 Foundation of Finance    
946-301 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Business  
946-405  การบริหารการผลิตและการด าเนินการ 

Production and Operations Management 
3 (3-0-6) 
 

947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Business Statistic I 

3 (3-0-6) 

 
- วชิาสหกจิศึกษา  9 หน่วยกติ 
941-410   สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
9 (0-36-0) 
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- วชิาชีพเลือก  9  หน่วยกติ  ให้เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
กลุ่มวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ                                                     

941-293 การฟังและการบนัทึกยอ่ทางธุรกิจ 
Listening and Note-taking in Business 

3 (3-0-6) 

941-315 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการ 3 (3-0-6) 
 English for Tourism and Hospitality  
941-317 ภาษาองักฤษเพ่ือการเงินและการธนาคาร 3 (3-0-6) 
 English for Finance and Banking  
941-318 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 3 (3-0-6) 
 English for Public Relations Professionals  
941-411 การเจรจาต่อรองและการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางธุรกิจโดย

ใชภ้าษาองักฤษ 
3 (3-0-6) 

 Business Negotiations and Mediation in English  
941-414 ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและ

บนเคร่ืองบิน 
English for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

941-416 ภาษาองักฤษเพ่ือการขายและการตลาด 3 (3-0-6) 
 English for Sales and Marketing  
941-419 ภาษาองักฤษส าหรับงานส่ือสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 English for Mass Communication  
941-461 การส่ือสารส าหรับการจา้งงาน 3 (3-0-6) 
 Communication for Employment  
941-463 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
 English for International Business and Trade  
941-464 การพูดในท่ีชุมชนและการน าเสนอทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 English for Public Speaking and Business Presentations 
941-465 การล่าม 3 (3-0-6) 

 Interpretation  
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    กลุ่มวชิาธุรกจิ                                                   
944-400 กฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 Laws of International Business Transactions  
946-113 การบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Accounting  
946-203 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Communication  
946-262 การจดัการการตลาด 

Marketing Management 
3 (3-0-6) 

946-300   การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
 Human Resource Management  
946-434 การจดัการความเส่ียงองคก์ร 3 (3-0-6) 
 Enterprise Risk Management  
948-443 การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์เพ่ืองานทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Software Applications  
948-462 การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3 (3-0-6) 
 Entrepreneurship  and New Venture Creation  
948-400 การจดัการเพ่ือการส่งออกและน าเขา้  3 (3-0-6) 
 Export and Import Management   
948-401 กลยทุธ์ส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ 

Strategies for International Business 
3 (3-0-6) 

948-463 ช่องทางการกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Distribution Channel  

 
   แผน ข. (การฝึกงาน)    

  วชิาชีพบังคับ   48 หน่วยกติ ให้ศึกษารายวชิาต่อไปนี ้ 
941-261 การแปลภาษาองักฤษ-ไทย 3 (3-0-6) 
 English-Thai Translation  
941-262 ความเรียงภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
 English Composition   
941-264 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
 Intercultural Communication  
941-268 การแปลภาษาไทย-องักฤษ 3 (3-0-6) 
 Thai-English Translation  
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941-298 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 English Conversation in the Business Context   
941-369 การอภิปรายเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Meetings and Business Interactions  
941-362 การอ่านเชิงวิพากษท์างธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Critical Reading in the Business Context  
941-413 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6)  
 Business English Translation  
941-417 การศึกษาอิสระ 3 (0-9-0) 
 Independent Studies  
944-204 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Law  
944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Principles of Economics  
946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Consumer Behavior 
3 (3-0-6) 
 

946-293 หลกัการเงินเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
 Foundation of Finance    
946-301 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Business  
946-405  การบริหารการผลิตและการด าเนินการ 

Production and Operations Management 
3 (3-0-6) 
 

947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Business Statistic I 

3 (3-0-6) 

   
- วชิาการฝึกงาน     -  หน่วยกติ 
941-269   การฝึกงานทางภาษาองักฤษธุรกิจ ไม่นอ้ยกวา่ 180 ชัว่โมง 
 Job Training in Business English 
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- วชิาชีพเลือก  18  หน่วยกติ ให้เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
กลุ่มวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ                                                     

941-293 การฟังและการบนัทึกยอ่ทางธุรกิจ 
Listening and Note-taking in Business 

3 (3-0-6) 

941-315 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการ 3 (3-0-6) 
 English for Tourism and Hospitality  
941-317 ภาษาองักฤษเพ่ือการเงินและการธนาคาร 3 (3-0-6) 
 English for Finance and Banking  
941-318 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 3 (3-0-6) 
 English for Public Relations Professionals  
941-411 การเจรจาต่อรองและการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางธุรกิจโดย

ใชภ้าษาองักฤษ 
3 (3-0-6) 

 Business Negotiations and Mediation in English  
941-414 ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนและ

บนเคร่ืองบิน 
English for Ground and In-flight Attendants 

3 (3-0-6) 

941-416 ภาษาองักฤษเพ่ือการขายและการตลาด 3 (3-0-6) 
 English for Sales and Marketing  
941-419 ภาษาองักฤษส าหรับงานส่ือสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 English for Mass Communication  
941-461 การส่ือสารส าหรับการจา้งงาน 3 (3-0-6) 
 Communication for Employment  
941-464 การพูดในท่ีชุมชนและการน าเสนอทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 English for Public Speaking and Business Presentations 
941-463 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
 English for International Business and Trade  
941-465 การล่าม 3 (3-0-6) 

 Interpretation  
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    กลุ่มวชิาธุรกจิ                                                   
944-400 กฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 Laws of International Business Transactions  
946-113 การบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Accounting  
946-203 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Communication  
946-262 การจดัการการตลาด 

Marketing Management 
3 (3-0-6) 

946-300   การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
 Human Resource Management  
946-434 การจดัการความเส่ียงองคก์ร 3 (3-0-6) 
 Enterprise Risk Management  
948-400 กลยทุธ์ส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ 

Strategies for International Business 
3 (3-0-6) 

948-401 การจดัการเพ่ือการส่งออกและน าเขา้  3 (3-0-6) 
 Export and Import Management   
948-443 การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์เพ่ืองานทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Software Applications  
948-462 การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3 (3-0-6) 
 Entrepreneurship  and New Venture Creation  
948-463 ช่องทางการกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Distribution Channel  

หมายเหตุ 
เพ่ือใหก้ารพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจก าหนดรายวิชา อ่ืนท่ี เ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้ว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 
 ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี                                     6 หน่วยกติ 

เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้น หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป หรือหมวดวิชาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือทางดา้นวิชาการกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยเป็นไป
ตามระเบียบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แผน ก (สหกจิศึกษา) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx เรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 3 (x-y-z)  

 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 
หรือ 
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

  

941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3 (3-0-6) 
941-117 การฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
942-207 จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
947-119 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 

 รวม 21 (x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx เรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 3  (x-y-z)  
 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 

หรือ 
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

  

941-118 ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
941-119 การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3) 
946-100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 
xxx-xxx กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 1 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 
 รวม 20 (x-y-z) 
 

 

หมายเหตุ รายวิชา 941-112* และ 941-113* คณะฯ จะพิจารณาความเหมาะสมวา่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร 
  ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากจ านวนผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-261 การแปลภาษาองักฤษ-ไทย 3 (3-0-6) 
941-262 ความเรียงภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
944-204 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
941-295 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
941-296 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-209 หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 
944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6) 

 รวม 21 (21-0-42) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-264 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
941-268 การแปลภาษาไทย-องักฤษ 3 (3-0-6) 
941-299 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
946-1600 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
946-293 หลกัการเงินเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
xxx-xxx   วิชาศึกษาทัว่ไป (ภาษา) 3 (3-0-6) 

 รวม 21 (x-y-z) 
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ปีที ่3 (ศึกษา ณ ต่างประเทศ) 
ภาคการศึกษาที่ 1                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-298 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาศึกษาทัว่ไป  3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาชีพเลือก  3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 
 รวม 15 (x-y-z) 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-369   การอภิปรายเชิงธุรกิจ  3 (3-0-6) 
946-301 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
946-405 การบริหารการผลิตและการด าเนินการ 3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาชีพเลือก   3 (x-y-z) 

 รวม 12 (x-y-z) 
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ปีที ่4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-410 สหกิจศึกษา 9 (0-36-0) 
 รวม 9 (0-36-0) 

 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-413 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6) 
941-417 การศึกษาอิสระ 3 (0-9-0) 
941-362    การอ่านเชิงวิพากษท์างธุรกิจ      3     (3-0-6) 
941-xxx วิชาชีพเลือก  3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  3 (x-y-z) 

 รวม  15 (x-y-z) 
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แผน ข (ฝึกงาน) 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx เรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 3 (x-y-z)  

 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 
หรือ 
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

  

941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3 (3-0-6) 
941-117 การฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
942-207 จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
947-119 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 

 รวม 21 (x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx เรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 3  (x-y-z)  
 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 

หรือ 
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

  

941-118 ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
941-119 การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3) 
946-100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 
xxx-xxx กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 1 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 
 รวม 20 (x-y-z) 
 

หมายเหตุ รายวิชา 941-112* และ 941-113* คณะฯ จะพิจารณาความเหมาะสมวา่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร 
  ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากจ านวนผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-261 การแปลภาษาองักฤษ-ไทย 3 (3-0-6) 
941-262 ความเรียงภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
944-204 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
941-295 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
941-296 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6) 
946-209 หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 

 รวม 21 (21-0-42) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-264 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
941-268 การแปลภาษาไทย-องักฤษ 3 (3-0-6) 
941-299 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
946-160 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
946-293 หลกัการเงินเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
xxx-xxx   วิชาศึกษาทัว่ไป (ภาษา) 3 (3-0-6) 

 รวม 21 (x-y-z) 
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ปีที ่3 (ศึกษา ณ ต่างประเทศ) 
ภาคการศึกษาที่ 1                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-298 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาศึกษาทัว่ไป  3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาชีพเลือก  3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 
 รวม 15 (x-y-z) 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-369   การอภิปรายเชิงธุรกิจ  3 (3-0-6) 
946-301 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
946-405 การบริหารการผลิตและการด าเนินการ 3 (3-0-6) 
941-xxx วิชาชีพเลือก   3 (x-y-z) 

 รวม 12 (x-y-z) 
 
 

ภาคฤดูร้อน                                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-269 การฝึกงานทางภาษาองักฤษธุรกิจ ไม่นอ้ยกวา่ 180 ชม. 

 รวม            0 
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ปีที ่4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 (x-y-z) 
 รวม 9 (x-y-z) 

 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                                             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
941-413 การแปลภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6) 
941-417 การศึกษาอิสระ 3 (0-9-0) 
941-362 การอ่านเชิงวิพากษท์างธุรกิจ        3   (3-0-6) 
941-xxx วิชาชีพเลือก  3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  3 (x-y-z) 

 รวม  15 (x-y-z) 
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ความหมายของรหัสประจ ารายวชิาและค าจ ากัดความ 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสูตร 

รหสัประจ าวิชาประกอบดว้ยตวัเลขหกหลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมี
เคร่ืองหมายขีดคัน่ (-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม มีรายละเอียดของรหสัประจ าวิทยาเขตดงัน้ี 

ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 1 – 3    หมายถึง กลุ่มวิชา หรือ หมวดวิชา (รายละเอียดแสดงในตาราง)  
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 4 หมายถึง ชั้นปีท่ีเรียนวิชานั้น ตามแผนการศึกษา  
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 5 หมายถึง ประเภทวิชา (รายละเอียดแสดงในตาราง) 
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 6          หมายถึง ล าดบัท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ 

รหัสหลกัที่ 1-3 กลุ่มวิชา หมวดวิชา ตวัเลขหลกัที่  5 ประเภทวชิา 
941 กลุ่มวิชาดา้นภาษา 0 ภาษาไทย 

  1,6 ภาษาองักฤษ 
  2 ภาษาจีน 
  3 ภาษาญ่ีปุ่น 
  4 ภาษาฝร่ังเศส 
  5 ภาษาเยอรมนั 

942 กลุ่มวิชาดา้นสงัคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และพล
ศึกษา 

0 สงัคมศาสตร์ 
 1 มนุษยศาสตร์ 
 2 กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 

943 หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
ของคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการจดัการ 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
944 0 กฎหมาย 

1 การเมือง การปกครอง และการจดัการรัฐกิจ 
2 เศรษฐศาสตร์ 

946 , 948 
 
 
 
 
 

0 การจดัการ 
1 การบญัชี 
2 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
3 การประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
4 การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
5 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
6 การตลาด 
7 การจดัการการท่องเท่ียว 
9 การเงิน 

947 กลุ่มวิชาดา้นวิทยาศาสตร์ 0 วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์และสถิติ 
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ตวัอยา่งเช่น 941-261 การแปลภาษาองักฤษ-ไทย หมายถึง รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาภาษา เปิดสอนส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 อยูใ่นประเภทวิชาทางดา้นภาษาองักฤษ และอยูเ่ป็น
ล าดบัท่ี 2 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 

 ตวัเลขตวัท่ี  1   หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขตวัท่ี  2   หมายถึง  จ านวนคาบบรรยายต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  3   หมายถึง  จ านวนคาบปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  4   หมายถึง  จ านวนคาบท่ีศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 
ตวัอยา่งเช่น 3 (2-2-5) หมายถึง วิชาน้ีมี 3 หน่วยกิต เป็นวิชาท่ีมีจ านวนชัว่โมง

บรรยาย 2 คาบต่อสปัดาห์ จ านวนชัว่โมงท่ีฝึกปฏิบติัการ 2 คาบต่อสปัดาห์ และ นกัศึกษา
ตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 5 คาบต่อสปัดาห์ 
ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควร

ทราบ ดงัน้ี 
1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็
ได ้

2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียน

พร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้กไ็ด ้
และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ กไ็ด ้อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็น
รายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิไดห้มายความวา่รายวิชา A จะตอ้งเป็น
รายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา B ดว้ย 
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3.2 ช่ือ เลขประจ าตวัประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบัที ่ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 3 9306 00220 42 3 อาจารย ์ นางสาวปิยวรรณ รุ่งวรพงศ ์ Ph.D. Educational Psychology and 

Pedagogy  
Victoria University of Wellington, New 
Zealand  

2555 

    ศศ.ม. ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2548 
   

 
อ.บ. ภาษาองักฤษ (เกียรตินิยม

อนัดบัสอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544 

2 3 9099 00347 00 1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวจิราพร เยีย่มค านวณ ศศ.ม. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2546 
    อ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541 

2 3 1017 00060 55 8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุกญัญา เถรวอ่ง 
 

M.A. Teaching English as a 
Second Language 

The Pennsylvania State University, U.S.A. 2530 

    ศศ.บ. 
 

ภาษา  
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2527 
 

4 1 9299 00041 09 7 อาจารย ์ นางเจนใจ นิพทัธมานนท ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2552 
    ศษ.บ. ภาษาองักฤษ 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2550 

5 3 1001 00130 52 0 อาจารย ์ นางสาวอภิญญา มาโนชน์ภิญโญ Doctor of Education TESOL Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559 
    ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 
2548 

    ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2541 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า   

ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 3 9099 00347 00 1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวจิราพร เยีย่มค านวณ ศศ.ม. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2546 270 270 270 270 

    อ.บ. ภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541     
2 3 9299 00460 92 4 อาจารย ์ นางสาวจิราภรณ์  ขวญันิมิตร M.A. TESOL The University of New South 

Wales, Australia 
2549 270 270 270 270 

    ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)  
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2544     

3 1 9299 00041 09 7 อาจารย ์ นางเจนใจ นิพทัธมานนท ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2552 270 270 270 270 
    ศษ.บ. ภาษาองักฤษ 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2550     

4 1 9098 00021 02 7 อาจารย ์ นางสาวณกมล หนูดี ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษานานาชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2553 270 270 270 270 

    ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2550     
5 3 9098 00590 34 6 อาจารย ์ นางสาวนนัทนา สิทธิรักษ ์ ศศ.ม. ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ

การส่ือสารและการ
พฒันา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 2545 270 270 270 270 

    ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2542     
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ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 
6 5 9301 00036 01 8 อาจารย ์ นางสาวปิยนุช รัตนานุกลู Mphil English for Cross-

Cultural Communication  
University of Huddersfield, 
UK 

2558 270 270 270 270 

    ร.บ. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541     

7 3 9306 00220 42 3 อาจารย ์ นางสาวปิยวรรณ รุ่งวรพงศ ์ Ph.D. Educational Psychology 
and Pedagogy  

Victoria University of 
Wellington, New Zealand  

2555 270 270 270 270 

    ศศ.ม. ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2548     
   

 
อ.บ. ภาษาองักฤษ  

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544     

8 1 1020 00298 57 2 อาจารย ์
 

นางสาวพรรษา พรหมมาศ ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษานานาชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2554 270 270 270 270 

    ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2550     

9 1 9099 00030 12 5 อาจารย ์ นางสาวสติมา โรจนวงศช์ยั อ.ม. การแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553 270 270 270 270 
    อ.ม. ภาษาสเปน 

 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2548     
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ท่ี เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

10 3 1017 00060 55 8 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุกญัญา เถรวอ่ง M.A. Teaching English as a 
Second Language 

The Pennsylvania State 
University, U.S.A. 

2530 270 270 270 270 

ศศ.บ. 
 
 

ภาษา  
(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2527 
 

11 3 1006 01654 44 1 อาจารย ์ นางสาวสุดาทิพย ์ประพนัธ์ ศศ.ม. ภาษาและการส่ือสาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2545 270 270 270 270 

    ร.บ. การระหวา่งประเทศ  
 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2541     

12 3 9098 00323 61 5 อาจารย ์ นางสาวสุทธิดา พรจ าเริญ ศษ.ม. การสอนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 2541 270 270 270 270 

    ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2529     
13 3 1001 00130 52 0 อาจารย ์ นางสาวอภิญญา มาโนชญ์

ภิญโญ 
Doctor of 
Education 

TESOL Universiti Sains Malaysia, 
Malaysia 

2559 270 270 270 270 

    ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

2548     

    ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2541     
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
อาจารยแ์ละบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

1. คณะอกัษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ  มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 

2. หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ตวัแทนผูป้ระกอบการธุรกิจภาคเอกชน 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกจิศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1) มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2) บูรณาการความรู้ทางภาษาเพ่ือน าไปแกปั้ญหาทางธุรกิจ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพนัธ์และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ รวมทั้งสามารถปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน/สถาน

ประกอบการได ้
4) มีความสามารถในการเป็นผูน้ า และผูต้าม รวมทั้งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานอย่าง

สร้างสรรค ์
5) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และมีความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังาน 
6) เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม  
7) มีความกลา้ในการแสดงออก และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันางานให้มีคุณภาพ

ยิ่งข้ึน 
4.2 ช่วงเวลา  

แผน ก  สหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4  
แผน ข  ฝึกงาน          ภาคฤดูร้อน  ของปีการศึกษาท่ี 3 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
1) การฝึกปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 3 จดัในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จดัเตม็เวลา เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 180 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
2) การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา จดัในเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธนัวาคม รวมเวลา 16 สัปดาห์ 

จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
 
 



40 
 

 

 

 
 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) มีความสามารถดา้นการใช ้ ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
(2) มีความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
(3) มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนข์อง

เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
 

- จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษ 

- ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/มหาวิทยาลยั 
- จดักิจกรรมทศันศึกษาเพ่ือเยี่ยมชมบริษทั โรงแรมหรือองคก์รท่ีใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
- สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
 

- จดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เขา้รับการทดสอบทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
- จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบคน้จากหอ้งสมุด จากฐานขอ้มูลต่างๆ การจดัการเรียนแบบ 
e-learning 
 

- จดักิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้การถือ
ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

- สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเนน้การถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

- จดักิจกรรมในการน าเสนอโครงการท่ีเนน้การถือประโยชนข์อง
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

- สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวิทยาลยั 

- สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนกัศึกษา 

- สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม 
 
 
 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษธุรกจิ 
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(Learning outcome standards of the undergraduate curriculum of Arts in Business English) 
2.1 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (Moral and ethical development) 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Learning outcomes on morality and ethics) 
1) มีวินยั ซ่ือสัตย ์สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพใน

สิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 
(Have self-principle and honesty; have personal and social responsibility; respect 
human right and dignity of others) 

2) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Recognize the value and the beauty of being Thai and of cultural difference that 
exist in both   local and multinational levels; lead a life based on self-sufficiency 
philosophy) 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม และถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
(Have public mind and hold the benefit of mankind as a living principle) 

4) มีความสามารถในการแกปั้ญหา และปรับวิถีชีวิตในบริบทต่างวฒันธรรม 
 (Develop problem-solving skills and cross-cultural adaptability) 
5) ตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
 (Appreciate the significance of following the professional code of conduct and 

maintain a positive attitude towards the profession)  
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                          

(Teaching strategies for moral and ethical learning development) 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณี

ตวัอยา่งเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
(Adopt teaching methods that focus on actual situations, scenarios, and case studies 
that are relevant to morality and ethics) 

2) อาจารยผ์ูส้อนยกตวัอย่างสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการปรับวิถีชีวิตให้
สอดคลอ้งกบับริบทต่างวฒันธรรม 
 (Include examples of virtues, morality, and cross-cultural adaptability)  
 

3) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง และ
จดักิจกรรมยกยอ่งบุคคลตวัอยา่งและนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
( Include activities that promote cultivation of  a spirit dedicated to the benefit of 
mankind and carrying out activities to honor students and others who are good 
moral and ethical role-models) 
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4) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
(Focus on punctuality and wearing the student uniform appropriately) 

5) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ
รับผิดชอบ 
(Assign the students to work in groups to practice leadership, membership, and 
responsibility) 

2.1.3   กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(Strategies for evaluation of moral and ethical learning outcomes) 

1) ประเมินจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาต่างๆ โดยนกัศึกษา 
(The evaluation of this domain will be based on course evaluations completed by 
the students.) 

2.2 ความรู้ (Knowledge) 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Learning Outcomes on Knowledge) 

1) เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 
(Understand the basics of sciences relevant to living) 

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่างๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
( Have multiple knowledges by combining multiple  sciences; catch up with 
changes in communities, cultures, nature and environment) 

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง   
(Keep exploring new knowledge from research and learning sources) 

4) มีความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
(Systematically develop greater knowledge of the field of business and  Business 
English both in theory and practice and keep up to date with global changes) 

5) ตระหนกัรู้ถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ดา้นภาษาเชิงธุรกิจและน ามา
ต่อยอดองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(Keep up to date with current trends in business English research and contribute to 
the body of knowledge) 

6) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Acquire new knowledge by integrating knowledge from multiple areas of study) 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  
(Teaching strategies for knowledge learning development) 
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1) เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้นๆ  
( Perform teaching based on “active learning” in line with each course 
characteristics and content) 

2) จดัใหมี้การบรรยายใหค้วามรู้ในรายวิชาต่างๆ  
(Organize lesson plans and lectures for the courses) 

3) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนฝึกปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ 
(Organize events that promote real-life situation learning, for example organizing 
company visits, inviting experts to give talks on particular topics as well as 
arranging training  in corporations) 

4) จดัใหมี้รายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
(Offer internship courses or co-operative education courses) 

5) จดัใหมี้การเรียนการสอนในประเทศท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดใ้ชภ้าษาองักฤษใน
การส่ือสาร อยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา 
(Provide the opportunity to study for at least one academic year in a country where 
the students will use English for communication) 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(Strategies for evaluation of knowledge learning outcomes) 

1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน (ทั้งใน
และต่างประเทศ) 
(Base student evaluations on the results of quizzes and the midterm and final 
examinations)  

2) ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน (ทั้งในและต่างประเทศ) 
(Base student evaluations on classroom assignments)  

3) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม  
( Base student evaluations on the students’  class attendance, punctuality, 
assignment submission, and participation in class activities)  

4) ประเมินจากรายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
(Base student evaluations on reports from workplaces where the students undertake 
their internships or co-operative education programs)   

2.3 ทักษะทางปัญญา  (Intellectual skills) 
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2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Learning outcomes on intellectual skills) 
1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม 

(Be able to integrate the basics of sciences, which lead to personal and public 
benefits) 

2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 (Be able to search and evaluation data from multiple learning sources) 

3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(Think critically, catch up with new events, and employ creative approaches to 
problem  solving) 

4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือท าความเข้าใจและ
สร้างสรรคส์งัคม 
(Be able to connect personal knowledge with local wisdom, for personal and public 
benefits) 

5) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางการปฏิบัติงานด้านธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม 
(Be able to analyze situations and adopt theoretical knowledge and appropriate 
approaches to solve problems, particularly in business contexts) 

6) มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(Be able to apply theoretical and practical knowledge to real life situations and 
practice)  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(Teaching strategies for intellectual skills learning development) 

1) จดัให้มีการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ผ่านแบบทดสอบ การอภิปรายกลุ่ม 
การน าเสนอผลงาน บทบาทสมมติ กรณีศึกษา การสัมมนา การจดัท าโครงการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
(Employ teaching/learning methods or activities  that foster critical thinking skills, 
including tests, group discussion, oral presentations, case studies, seminars, and 
projects)  

2) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง ไดแ้ก่ การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา  
(Provide hands-on opportunities for students to practice in internships and 
cooperative education opportunities)  
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(Strategies for evaluation of intellectual skills learning outcomes) 

1) ประเมินจากแบบทดสอบ  การอภิปรายกลุ่ม  การน าเสนอผลงาน บทบาทสมมติ 
กรณีศึกษา การสมัมนา การจดัท าโครงการ  
(Base evaluations on the results of tests that focus on actual situations, scenarios, 
and case studies)  

2) ประเมินจากรายงานการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
(Base evaluations on internship / co-operative education reports)  

2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
(Interpersonal relationship skills and responsibility) 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความสามารถในการ
รับผดิชอบ 
 (Learning outcomes on interpersonal relationship skills and responsibility) 

1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งใน
ฐานะผูน้ าและผูต้าม  
(Be flexible, listen and respect other people’s opinions; work in team with others, 
either as the leader or team members) 

2) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(Be a responsible person, as a Thai and global citizen) 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (Think creatively, be able to plan and adopt proper approaches to solve a 

4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 
(Have good relationship with team and other people) 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ  
(Teaching strategies for interpersonal relationship skills and responsibility learning 
development) 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่ม และงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 
(Organize teaching and learning activities that students are able to work in groups 
and involved in works that  promote interpersonal relationship) 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
( Include activities that allow students to learn by doing and from practical 
experience) 
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3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมของ
องคก์รและความแตกต่างดา้นวฒันธรรม  ในรายวิชาต่างๆ  
( Provide additional guidance related to responsibility, interpersonal skills, 
organizational cultures, and cultural differences)  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
(Strategies for evaluation of interpersonal relationship skills and responsibility 
learning outcomes) 

1) ประเมินจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
(Base evaluations on the submitted assignments) 

2) ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่มในชั้นเรียน 
(Base evaluations on student behavior when working in groups with peers) 

3) ประเมินจากความสม ่าเสมอในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
กลุ่ม 
(Base evaluations on the frequency of class and group participation) 
 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Numerical analytical skills, communication skills and information technology usage) 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
(Learning outcomes concerning numerical analytical skills, communication skills 
and information technology usage) 

1) เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์  สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา 
(Understand problems or phenomena and  be able to analyze and adopt proper 
mathematic and statistic procedures to solve problems) 

2) สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 
(Be able to use language to efficiently communicate in everyday life with all 
listening, speaking, reading and writing skills) 

3) กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์  เพ่ือการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
(Catch up with current technology and be able to choose proper technological 
channels for search, self-study, presentation and communication) 
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4) มีวิจารณญาณในการคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ อยา่งเหมาะสม 
( Use good judgement in selection relevant knowledge from national and 
international Internet Technological (IT) resources)  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Teaching strategies for numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning development) 

1) มอบหมายให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาษาเชิงธุรกิจ และน าเสนอใน
รูปการบรรยาย และตารางตวัเลข  
(Have students practice analyzing data and language related to Business English and 
present it in the form of descriptive prose and figures)  

2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ระหว่างผูเ้รียน 
ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
(Use interactive teaching approaches emphasizing the four language skills in lessons) 

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้บทความ งานวิจยั ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Have students search for articles or perform research using information technology) 

4) จัดให้มีการสัมมนา การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ด้วยส่ือการน าเสนอต่างๆ 
(Hold seminars and assign students to do class presentations which employ different 
kinds of media) 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Strategies for evaluation of numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning outcomes) 

1) ประเมินทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ทางภาษาเชิงธุรกิจ จากงาน
ท่ีมอบหมาย  
( Evaluate the students’  business- related data analysis skills based on their 
assignments)  

2) ประเมินทกัษะการส่ือสารดว้ยการพูด การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
จากงานท่ีมอบหมาย 
(Evaluate the students’ spoken and written communication skills and technological 
skills based on their assignments) 

 


