รายวิชาเพิ่มเติมในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555
(ขอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2556)
กลุมภาษา
01355306* ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
01355307* ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ
01355308* ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน
01368101* ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร I
01368102* ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร II
01368103* ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร III
01368104* ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร IV
01368105* การอานภาษาพมา
01368106* การฟง-พูดภาษาพมา
01355113** ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วันที่อนุมัติเปด/ปรับปรุง
เปดใหม 1 เม.ย.56
เปดใหม 1 เม.ย.56
เปดใหม 1 เม.ย.56
เปดใหม 1 ก.ค.56
เปดใหม 1 ก.ค.56
เปดใหม 1 ก.ค.56
เปดใหม 1 ก.ค.56
เปดใหม 1 ก.ค.56
เปดใหม 1 ก.ค.56
ปรับปรุง 3 มิ.ย.56

วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

01355306
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
English for Tourism Guidance

3(3-0-6)

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูใ นหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน

01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (Foundation English III)

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
รัฐบาลไทยไดประกาศความพรอมในการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เพือ่ เปนการ
สนองนโยบายดังกลาว และเปนการเตรียมความพรอมนิสิตใหมีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ
สามารถทํางานในสายงานธุรกิจทางทองเที่ยว และงานมัคคุเทศกไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับใน
ประชาคมอาเซียนซึ่งสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางทีใ่ ชในงานมัคคุเทศก อธิบายสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ขอมูลทั่วไประหวางทองเที่ยวในประเทศไทย และประเทศในประชาคมอาเซียน
Vocabulary and English expressions used in tour guides, describing important tourist
attractions, religion, culture, traditions and general information while traveling in Thailand and
ASEAN countries.
ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

01355307
ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ
English for Secretarial Science

3(3-0-6)

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน

01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (Foundation English III)

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
งานเลขานุการเปนสายงานที่มีความสําคัญ ผูประกอบการในสายอาชีพตางๆ มีการติดตอสื่อสารและสราง
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูที่ทําหนาทีเ่ ลขานุการจึงมี
บทบาทสําคัญในการชวยประสานงานติดตอสือ่ สาร และประสานงานในการดําเนินงานขององคกรใหสําเร็จลุลวง
ดังนั้นการใหความรูและฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษในงานเลขานุการจึงเปนปจจัยสําคัญในการตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาบุคลากรในสายงานดังกลาว
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางที่ใชในสื่อตางๆที่เกีย่ วของกับธุรกิจสํานักงาน ฝกทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนในงานเลขานุการ
Vocabulary, technical expressions used in various media dealing with office business
work; practicing listening, speaking, reading and writing concerning secretarial work.
ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี

วช.มก. 1-1

ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

01355308
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน
English for Airline Personnel

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน

01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (Foundation English III)

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
ปจจุบันธุรกิจการบินเปนหนึ่งในธุรกิจสําคัญ ซึ่งมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ประกอบกับมีการแขงขันในธุรกิจประเภทนี้คอนขางสูงในประเทศตางๆ ดังนัน้ จึงจําเปนที่สถาบันการศึกษาตอง
เตรียมความพรอมใหนิสิตที่มีความสนใจจะเขาไปสูการทํางานในธุรกิจสายดังกลาวนี้ ใหสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด การใหความรูโดยเนนการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษจึงนับวาเปนปจจัยหลักประการหนึ่งของ
ความสําเร็จในธุรกิจการบิน
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คําศัพทเฉพาะทางและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในสายงานที่เกี่ยวของกับงานบริการบนเครื่องบินและ
ภาคพื้นดิน
Terminology and English expressions used in airline in – flight services and ground
services

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
 ความรับผิดชอบหลัก

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย
1
01355306 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
01355307 ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ
01355308 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน

 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

2.ดานความรู

6

1

2

1

2

3

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

         









    







         









    







         









    







1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

3

3.ดานทักษะ
ทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทักษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

2.

รหัสวิชา
01368101
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร I
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Communicative Myanmar I
รายวิชาที่ขอเปดอยูใ นหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................

3. วิชาที่ตองเรียนมากอน

ไมมี

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการเตรียมการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน คือ การเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง
ประเทศสมาชิก ทั้งในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม แนวความคิด วิถีชีวิต และเพื่อใหสามารถ
เขาใจกันไดอยางถองแทและถูกตอง การเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกเหลานั้นเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง การ
เรียนรูภาษาพมาตั้งแตระดับพื้นฐาน จะเอื้อใหเกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆของประเทศพมาเพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
อักษรพมา ระบบเสียงภาษาพมา โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด
อาน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
Myanmar script. Myanmar sound system. Elementary structure and grammar.
Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and
expressions in daily life.
ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา
01368102
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร II
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Communicative Myanmar II
2.
รายวิชาที่ขอเปดอยูใ นหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาทีต่ องเรียนมากอน
01368101 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Myanmar I)
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการเตรียมการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน คือ การเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง
ประเทศสมาชิก ทั้งในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม แนวความคิด วิถีชีวิต และเพื่อใหสามารถ
เขาใจกันไดอยางถองแทและถูกตอง การเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกเหลานั้นเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง การ
เรียนรูภาษาพมาตั้งแตระดับพื้นฐาน จะเอื้อใหเกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆของประเทศพมาเพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน
คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน
Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing
basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา
01368103
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร III
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Communicative Myanmar III
2.
รายวิชาที่ขอเปดอยูใ นหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาทีต่ องเรียนมากอน
01368102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Myanmar II)
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการเตรียมการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน คือ การเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง
ประเทศสมาชิก ทั้งในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม แนวความคิด วิถีชีวิต และเพื่อใหสามารถ
เขาใจกันไดอยางถองแทและถูกตอง การเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกเหลานั้นเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง การ
เรียนรูภาษาพมาตั้งแตระดับพื้นฐาน จะเอื้อใหเกิดความเขาใจในประเทศพมาเพื่อการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสรางและหลักไวยากรณ คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพื่อการติดตอสื่อสาร
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ
Structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations.
Conversation on everyday topics. Writing short passages.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี

วช.มก. 1-1

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา
01368104
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร IV
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Communicative Myanmar IV
2.
รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาทีต่ องเรียนมากอน
01368103 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Myanmar III)
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการเตรียมการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน คือ การเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง
ประเทศสมาชิก ทั้งในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม แนวความคิด วิถีชีวิต และเพื่อใหสามารถ
เขาใจกันไดอยางถองแทและถูกตอง การเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกเหลานั้นเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง การ
เรียนรูภาษาพมาตั้งแตระดับพื้นฐาน จะเอื้อใหเกิดความเขาใจเรื่องราวตางๆของประเทศพมาเพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น อานเรื่องสั้นๆเพื่อใหเขาใจเนื้อหา สํานวนและ
โครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องทั่วๆไป
Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in order to understand
the content, expressions and language structure. Conversation on general topics.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา
01368105
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การอานภาษาพมา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Myanmar Reading
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาทีต่ องเรียนมากอน
01368104 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Myanmar IV)
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การอานเรื่องอานและบทคัดสรรภาษาพมาตั้งแตระดับพื้นฐาน จะชวยใหมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับประเทศพมาในดานตางๆ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการติดตอสื่อสาร การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต
7.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษาพมาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเพื่อจับใจความสําคัญ และพูด
รายงาน
Principles of reading. Reading selected Myanmar articles related to daily life to grasp
main ideas and giving oral reports.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
01368105
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
การอานภาษาพมา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Myanmar Reading
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูใ นหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาทีต่ องเรียนมากอน
01368104 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Myanmar IV)
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การอานเรื่องอานและบทคัดสรรภาษาพมาตั้งแตระดับพื้นฐาน
จะชวยใหมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับประเทศพมาในดานตางๆ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการติดตอสื่อสาร การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต
7.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษาพมาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเพื่อจับใจความสําคัญ และพูด
รายงาน
Principles of reading. Reading selected Myanmar articles related to daily life to grasp
main ideas and giving oral reports.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

วช.มก. 1-1

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

รหัสวิชา
01368106
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย การฟง-พูดภาษาพมา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Myanmar Listening and Speaking
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาทีต่ องเรียนมากอน
01368104 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Myanmar IV)
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การฟงและพูดภาษาพมาตั้งแตระดับพื้นฐาน จะชวยใหมีความรูและความสามารถในการติดตอสื่อสาร
ดวยภาษาพมาในดานตางๆ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการติดตอสื่อสาร การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต
7.

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ทักษะการฟงและพูดภาษาพมา เนนการใชศัพทสํานวนและประโยคในชีวิตประจําวัน
Listening and speaking skills in Myanmar with emphasis on vocabulary, expressions and
sentences in daily life.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป
กลุมวิชาภาษา
 ความรับผิดชอบหลัก

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย

01368101
01368102
01368103
01368104
01368105
01368106

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร I
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร II
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร III
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร IV
การอานภาษาพมา
การฟง-พูดนภาษาพมา

 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4





















5

3.ดานทักษะทาง
ปญญา

2.ดานความรู
6

1

2

6

1

2

3

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

4

5

















































































































1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมใิ จในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

3

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2
3
4

2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทกั ษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได

วช.มก. 1-2

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

01355113
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
Foundation English III

3(3-0-6)

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน

01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (Foundation English II)

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาเพื่อเนนทักษะภาษาอังกฤษดานวิชาการ ทั้งในดานการอานและเขียนเอกสาร
วิชาการ การอภิปรายและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อใหนิสิตสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดวย
ตนเอง และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
3(3-0-6)
Foundation English III
วิชาที่ตองเรียนมากอน 01355112
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน
เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมาย
ไดโดยถูกตอง ในระดับทีม่ ีความยากและสลับซับซอนยิ่งขึ้น
Exposure to significant structures of the
English language as the basis of developing
language abilities: listening, speaking, reading and
writing through language skill integration with
emphasis on communicative competence at a
more complex level.

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
รายวิชาปรับปรุง
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
3(3-0-6)
Foundation English III
วิชาที่ตองเรียนมากอน 01355112
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ปรับปรุง
การฝกทักษะการสื่อสาร ดานการอาน เขียน ฟง คําอธิบาย
และพูด ในบริบททางวิชาการ การอภิปราย และการ
รายวิชา
นําเสนอประเด็นจากบทคัดสรร

Practice of communication skills:
reading, writing, listening and speaking in
academic contexts. Discussion and
presentation of issues based on selected texts.

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
 ความรับผิดชอบหลัก

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย
1

01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III

 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

2.ดานความรู

6

1

2

1

2

3

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

         









    







1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

3

3.ดานทักษะ
ทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทกั ษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได

