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คณะผูจัดทาํคูมือ 

 

อาจารยประจําสาขา 

1. อาจารย จินตจริา  บุญชูตระกูล  
2. อาจารย อนันตชัย  เอกะ    
3. อาจารย ดร. อังควรา  เหลืองนภา   
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวรีย  ยอดฉิม    
5. อาจารย นภาศรี สุวรรณโชติ  
6. อาจารย จันทิมา หวังสมโชค     
7. อาจารย สุณัฐากรุดทอง   
8. อาจารย ปทิตตา  อัคราธนกุล   

 

ฝายรวบรวมขอมูลและจัดพิมพ 

ฉบับท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

1. นางสาวรุงรวนิ เอ่ียมจิตต 

2. นางสาวภัทรวดี สอนเวยีง 

สถานที่ติดตอ: 

หอง 3525 ชัน้ 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท 02-160-1293 

 

Facebook : https://www.facebook.com/ssru.be/       Line :  
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อัตลักษณ: มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

 

พันธกิจ: สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 

มุงผลิตบัณฑิต 

1. ที่พรอมเขาสูสังคมการทํางาน 

2. มีความเชี่ยวชาญดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

3. เปนนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน 
4. เปนนักปฏิบัติใชเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

5. มีจิตสํานึกตอสังคม 
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สารบัญ 

 

หลักสูตร 

 อาจารยประจําสาขาวิชา 

 แผนการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน 

แนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษา 

เกณฑการฝกงาน 

แผนผังภายในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการนักศึกษา 
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อาจารยประจําสาขาวิชา 
1. อาจารยจินตจริา  บุญชูตระกูล 

ตําแหนง:  รักษาการหวัหนาสาขา, รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

วุฒิการศึกษา:  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวตัถุประสงคเฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Areas of Specialties:  ESP, Translation, Corpus in Translation, Intercultural Communication   

ติดตอ:   อาคารสายสุทธานภดล สํานกัศิลปะและวฒันธรรม   
Email:  chinchira.bu@ssru.ac.th 
Website: http://elfhs.ssru.ac.th/chinchira_bu  

2. อาจารยอนันตชัย  เอกะ 

ตําแหนง:  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

วุฒิการศึกษา:  M.A. in Education (English) Western Carolina University, U.S.A. 

  Cert. in Hotel Management Thames Valley University, U.K. 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

Areas of Specialties:  Hotel and Tourism, Airline Business 

ติดตอ:   อาคารสายสุทธานภดล สํานกัศิลปะและวฒันธรรม   

Email:  anantachai.ae@ssru.ac.th 

Website: http://elfhs.ssru.ac.th/anantachai_ae  

3. อาจารย ดร. อังควรา  เหลืองนภา 

วุฒิการศึกษา:  ปร.ด. (ภาษาศาสตรประยุกต)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวตัถุประสงคเฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

Areas of Specialties:  ESP, Text and Corpus Analysis, Innovations in Learning and Teaching 

ติดตอ:   อาคาร 35 หอง 3525   

Email:  angvarrah.li@ssru.ac.th 

Website:  http://elfhs.ssru.ac.th/angvarrah_li  
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวรีย  ยอดฉิม 

ตําแหนง:  ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันา 

วุฒิการศึกษา:  ปร.ด. (ภาษาศาสตร)  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัยศิลปากร 

Cert. of English Language Evaluation (RELC), Singapore 
     Cert. of Teaching English for Other Language Speakers, New Zealand 
     Cert. of Methods and Techniques for Teachers of English as a Second Language   

University of California, U.S. 

Areas of Specialties:  Applied Linguistics, Teaching English as a Foreign Language 

ติดตอ:   สํานักวิจยัและพัฒนา อาคารศศิพงษประไพ   

Email:  suwaree.yo@ssru.ac.th 

Website: http://www.instructor.ssru.ac.th/suwaree/  
5. อาจารยนภาศรี สุวรรณโชติ 

ตําแหนง: ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

วุฒิการศึกษา: M.A. (English Education) Hanyang University, South Korea 

วท.บ. (เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ติดตอ:  ฝายวิเทศสัมพนัธ ช้ัน 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี   

Areas of Specialties:  English for Public Relations 

Email:   napasri.su@ssru.ac.th 
Website: http://www.elfhs.ssru.ac.th/napasri_su  

6. อาจารยจันทิมา  หวังสมโชค 

วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเพื่อการส่ือสาร) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

Areas of Specialties:  Linguistics, Sociolinguistics, English for Mass Media 

ติดตอ:   อาคาร 35 หอง 3524   
Email:  chantima.wa@ssru.ac.th 
Website: http://www.elfhs.ssru.ac.th/chantima_wa
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7. อาจารยสุณัฐา กรุดทอง 

วุฒิการศึกษา:  MSC. (Tourism and Hospitality Management) Bournemouth University, U.K. 

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Areas of Specialties:  Airline business, Hotel and tourism industry 

ติดตอ:   อาคาร 35 หอง 3525   
Email:  sunattha.kr@ssru.ac.th 
Website: http://www.elfhs.ssru.ac.th/sunattha_kr/  

8. อาจารยปทิตตา  อัคราธนกุล 

วุฒิการศึกษา:  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกจิและอุตสาหกรรม)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย 

Areas of Specialties:  English for Specific Purposes 

ติดตอ:   อาคาร 35 หอง 3525   

Email:  pathitta.ak@ssru.ac.th 
Website: http://www.elfhs.ssru.ac.th/pathitta_ak  

9. Mr.James Harris 

วุฒิการศึกษา:  B.A. (Asian Languages and Literature) University of Washington, U.S.A., 1980 

Areas of Specialties:  Listening, Speaking, Learning Technology 

ติดตอ:  อาคาร 35 หอง 3525   

Email:  jharris_th@yahoo.com 

10. ผศ. จรัสศรี   ศรีภิรมย  (อาจารยพิเศษ) 

วุฒิการศึกษา: ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

Areas of Specialties:   

ติดตอ:   อาคาร 35 หอง 3525   

หมายเหตุ รายช่ืออาจารยขางตนใหไวสําหรับเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาตางๆและเปน
ชองทางในการติดตอกับอาจารยแตละวิชา 
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 

 
  1. จํานวนหนวยกิต 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
 
  2. โครงสรางหลักสูตร 
 ก   หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
  1. กลุมวิชาภาษา      12 หนวยกิต 
  2. กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร       9 หนวยกิต 
  3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       9 หนวยกิต 
 
 ข   หมวดวิชาเฉพาะ     94 หนวยกิต 
  1. วิชาแกน      18 หนวยกิต 
  2. วิชาเฉพาะดาน     69 หนวยกิต 
       - บังคับเรียน      21 หนวยกิต 
       - เลือกเรียน      48 หนวยกิต 
  3.วิชาการฝกประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ     7 หนวยกิต 
 
 ค   หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต
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3. รายวิชา 
        รหัสรายวิชาประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัว และตามดวยตัวเลข 4 หลัก โดย ENL หมายถึง กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ และตัวเลข 4 หลักมีความหมายดังนี้ 
ตัวเลขหลักพนั หมายถึง เลขช้ันปของนักศึกษา 
  เลข 1  หมายถึง  ช้ันปท่ี 1 
  เลข 2  หมายถึง  ช้ันปท่ี 2 
  เลข 3  หมายถึง  ช้ันปท่ี 3 
  เลข 4  หมายถึง  ช้ันปท่ี 4 
ตัวเลขหลักรอย หมายถึง กลุมวิชา 
  เลข 0  หมายถึง  กลุมวิชาพื้นฐาน 
  เลข 1  หมายถึง  กลุมวิชาแกนคณะ 
  เลข 2-7   หมายถึง  กลุมวิชาเฉพาะ 
  เลข 8  หมายถึง  กลุมวิชาโครงการ กลุมสัมมนา 
  เลข 9   หมายถึง  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
ตัวเลขหลักสิบและหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชา 
 

 
 

การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 
 

การลงทะเบียนเรียน ในปจจุบันเปนแบบ  Free enroll หมายความวานักศึกษาสามารถลงเรียนวิชา
ใดก็ไดท่ีเปดสอนในภาคการศึกษานัน้ อยางไรก็ตามบางรายวิชาเหมาะที่จะลงเรียนเฉพาะช้ันปเทานัน้ เชน 

รหัสวิชาท่ีข้ึนตนดวย 2  เหมาะท่ีจะลงเรียนในช้ันปท่ี 2  

ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาท่ีเหมาะสมกบัระดับช้ันการศึกษาและความสามารถ

ของตนเอง ตลอดจนลงเรียนครบทุกวิชาหรือนักศึกษาสามารถลงเรียนตามแผนท่ีแนะนําดังตอไปนี้ 
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แผนการเรียนแนะนํา 
ปท่ี  1   ภาคเรียนท่ี  1 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
1-2  วิชาการศึกษาท่ัวไป  6 
3 ENL1001 การฟงและการพูด 1 (Listening and Speaking 1) 

อาจารยผูสอน:  อ.นภาศรี สุวรรณโชติ 
3(2-2-5) 

4 ENL1003 กลวิธีการอาน (Reading Strategies) 
อาจารยผูสอน:  อ.จันทิมา หวังสมโชค 

3(3-0-6) 

5 ENL1005 ไวยากรณในบริบท 1 (Grammar in Contexts 1) 
อาจารยผูสอน:  อ.จินตจิรา บุญชูตระกูล 

3(3-0-6) 

6 ENL1012 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (English for Business 
Communication)                                                   
อาจารยผูสอน:  อ.ปทิตตา อัคราธนกุล 

3(3-0-6) 

7 ENT1301 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ (Introduction to Business 
Operation)  

3(3-0-6) 

  รวม 21  นก. 
 
 
ปท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
1-2  วิชาการศึกษาท่ัวไป   6 
3 ENL1006 ไวยากรณในบริบท 2 (Grammar in Contexts 2) 

อาจารยผูสอน:  อ.จินตจิรา บุญชูตระกูล 
3(3-0-6) 

4 ENL1009 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (Business English 1) 
อาจารยผูสอน:  อ.จันทิมา หวังสมโชค 

3(3-0-6) 

5 ENL1011 การสนทนาทางธุรกิจ (Business Conversation) 
อาจารยผูสอน:  อ.James Harris 

3(3-0-6) 

6 ENL2662 การอานอังกฤษธุรกิจ (Business English Reading) 
อาจารยผูสอน:  ผศ.จรัสศรี ศรีภิรมย 

3(3-0-6) 

7 HRM1102 การจัดการองคการ (Organization Management) 3(3-0-6) 
  รวม    21 นก. 
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ปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

1-2  วิชาการศึกษาท่ัวไป    6 
3 ENL2009 การเขียนเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (Communicative Business Writing) 

อาจารยผูสอน:  อ.สุณัฐา กรุดทอง
3(3-0-6) 

4 ENL2661 ภาษาพดูทางธุรกิจ (Professional and Business Speaking) 
อาจารยผูสอน:  อ.James Harris

3(3-0-6) 

5 ENL2673 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1 (English for Tourism 1) 3(3-0-6) 
6 ENL2681 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 (English for Hotel 1) 

อาจารยผูสอน:  ผศ.จรัสศรี ศรีภิรมย 
3(3-0-6) 

7 BEC1105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป (General Economics) 3(3-0-6) 
  รวม 21 นก.  

 
 
 
 
ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
1-2  วิชาการศึกษาท่ัวไป    6 
3 ENL2115 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน (Public Speaking in English)   

อาจารยผูสอน:  ดร.อังควรา เหลืองนภา                                                           
3(3-0-6) 

 
4 ENL2666 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุาร 1 (English for Secretary 1) 

อาจารยผูสอน:  ผศ.ดร.สุวรีย ยอดฉิม 
3(3-0-6) 

5 ENL2674 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2 (English for Tourism 2) 3(3-0-6) 
6 ENL2683 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร (English for Food Service 

Establishments) 
อาจารยผูสอน:  อ.สุณัฐา กรุดทอง   

3(3-0-6) 

  รวม 18 นก. 
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ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี  1 
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

1-2  วิชาการศึกษาท่ัวไป      6 
3 ENL3316 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการจัดซ้ือ (English for Sales and 

Purchasing) 
อาจารยผูสอน:  อ.ปทิตตา อัคราธนกุล 

3(3-0-6) 

4 ENL3681 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณา 1 (English for Marketing and 
Advertising 1) 
อาจารยผูสอน: ผศ.ดร.สุวรีย ยอดฉิม     

3(3-0-6) 
 

5 ENL3687 
 

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกคา (English for Customer Care) 
อาจารยผูสอน:  อ.จินตจิรา บุญชูตระกูล 

3(3-0-6) 

6 ENL3815 ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส (English for Logistics) 
อาจารยผูสอน:  ดร.อังควรา เหลืองนภา

3(3-0-6) 

  รวม 18 นก. 
 

 
 
ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
1 ENL3314 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือมวลชน 1(English for Mass Media 1) 

อาจารยผูสอน:  อ.จันทิมา หวังสมโชค
3(3-0-6) 

2 ENL3466 การแปลทางธุรกิจ (Business Translation) 3(3-0-6) 
3 ENL3663 การติดตอทางธุรกิจ (Business Correspondence) 

อาจารยผูสอน:  อ.ปทิตตา อัคราธนกุล 
3(3-0-6) 

4 ENL3811 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ (English for Public Relations) 
อาจารยผูสอน:  อ.นภาศรี สุวรรณโชติ 

3(3-0-6) 

5 ENL3812 ภาษาอังกฤษเพื่อทรัพยากรมนุษย (English for Human Resources) 
อาจารยผูสอน:  ดร.อังควรา เหลืองนภา 

3(3-0-6) 

6 ENL3816 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (English for Airline Business) 
อาจารยผูสอน:  อ.อนันตชัย เอกะ

3(3-0-6) 

  รวม  18 นก. 
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ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
1 ENL4811 ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

(English for Telecommunication and Information Technology) 
อาจารยผูสอน:  อ.อนันตชัย เอกะ

3(3-0-6) 

2 ENL4812 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC (English Preparation for TOEIC) 
อาจารยผูสอน:  ผศ.จรัสศรี ศรีภิรมย 

3(3-0-6) 

3 ENL4910 สัมมนาเพื่อการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (Seminar on Business 
English Research) 
อาจารยผูสอน:  ดร.อังควรา เหลืองนภา

3(250) 

4 ENL4913 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  
(Preparation for Professional Experience in Business English) 
อาจารยผูสอน:  อาจารยในสาขาวิชา

2(90) 

  รวม 11 นก. 
 

 
 
 
 
 
ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
1 ENL4914 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  

(Professional Experience in Business English)   
อาจารยผูสอน:  อาจารยในสาขาวิชา

    5(450)  
 

  รวม 5 นก. 
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การลงทะเบียนเรียนดวยตนเองและการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

สามารถ Download คูมือการลงทะเบียนเรียนไดท่ี 

 

 

เกณฑการใหคะแนนในวิชาเรียน 

ชวงคะแนน คาระดับคะแนน 
86 - 100 A 
82 - 85 A- 
78 - 81 B+ 
74 - 77 B 
70 - 73 B- 
66 - 69 C+ 
62 - 65 C 
58 - 61 C- 
54 - 57 D+ 
50 – 53  D 
46 - 49 D- 
0 – 45  F 

 

 

 

 

 

 

http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/manual/manual free enroll student.pdf?cache=none
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1. กําหนดการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนตางๆของมหาวิทยาลัย สามารถดูไดจาก 

http://www.reg.ssru.ac.th/ และเขาไปท่ีเมนูประกาศกิจกรรมวิชาการ 

 

2. นักศึกษาผูท่ีจะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึง่ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต้ังแต 3.75 ข้ึน

ไป โดยไมมีเกรด D 

นักศึกษาท่ีจะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต้ังแต 3.50 ข้ึน

ไป โดยไมมีเกรด D 

 
3. การพนสภาพจากการเปนนกัศึกษาช้ันปท่ี 1 เกรดเฉล่ียไมตํ่ากวา 1.60  ช้ันปท่ี 2 และชั้นปท่ี 3 เกรด

เฉล่ียไมตํ่ากวา 1.80 และเม่ือจบช้ันปท่ี 4 เกรดเฉล่ียจะตองไมตํ่ากวา 2.00 
 

4. นักศึกษาจะตองประเมินการสอนอาจารยทุกๆปลายภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะไมสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนได โดยสามารถเขาไปทําการประเมินไดท่ี http://www.reg.ssru.ac.th/   

หมายเหตู การประเมินการสอนอาจารยของนักศึกษาในแตคร้ัง มีความสําคัญตอการประเมินคุณภาพ
ของสาขา จึงขอความกรุณนกัศึกษาเขาไปประเมินตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

5. หากนกัศึกษามีเร่ืองอยากรองเรียน สามารถรองเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนท่ีจะมีใหทําทุกๆ

ภาคเรียนและสามารถเขียนขอรองเรียนสงมาทางไปรษณียตามท่ีอยู ดงันี้ 

หอง 3525 ช้ัน 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษา 
 

1. ขอตกลงในการเขาเรียนและการเขาหองสอบ 
การเขาเรียน 

 คะแนนการเขาช้ันเรียน 10 คะแนน 
 ขาดเรียนเกิน 20% ของการเรียนท้ังหมด ถือวาหมดสิทธ์ิสอบ 
 เขาหองเรียนชาไดไมเกิน 20 นาที 
 หากเขาหองเรียนชากวา 20 นาที ถือวาสาย และตองโดนหักคะแนนการเขาช้ันเรียนคร้ังละ 0.25 

คะแนน 
 หากขาดเรียน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหักคร้ังละ 0.50 คะแนน 

การเขาสอบ  
 จะตองแตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 สายไดไมเกิน 30 นาที 
 ในกรณีขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะตองยื่นคํารองผานฝายวิชาการของคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตรเพื่อขอสอบยอนหลัง ท้ังนี้นกัศึกษาจะไดเกรด I ไวกอน 
 

2. การสอบวัดระดับตางๆ 
การสอบวัดระดับของมหาวิทยาลัย 

 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (Spexx หรือ SSRU placement test) 
 โครงการ การพัฒนาทักษะมาตรฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

การสอบวัดระดับของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 (จะสอบกอนปดภาคเรียนท่ี 1 

ของทุกภาคการศึกษา) 
 การสอบ Toeic ของช้ันปท่ี 1,2 และ3  (จะจดัสอบในชวงปลายภาคเรียนท่ี 2) 
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3. ระเบียบการแตงกายของมหาวิทยาลัยและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
ระเบียบการแตงกายของมหาวิทยาลัย (ชั้นปท่ี 1-2)  
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ระเบียบการแตงกายของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ชั้นปท่ี 3-4) 
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4. ในทุกๆภาคเรียนจะมีชองทางใหแจงปญหาท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการบริหารภายใน
สาขาวิชา 

1. นักศึกษาสามารถเขียนขอรองเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลน ท่ีทางสาขาวิชาสงใหตอนปลาย
ภาคเรียนของแตละภาค 

2. นักศึกษาสามารถเขียนขอรองเรียนสงมาทางไปรษณยีตามท่ีอยู ดังนี ้
หอง 3525 ช้ัน 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 
5. การเก็บหนวยกิตกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกจิกรรมในสาขาวิชา 
การเก็บหนวยกิตกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม 2 ประเภทและแบงเก็บแตละช้ันปดังนี ้

1. กิจกรรมบังคับ คือกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยบังคับนักศึกษาตามรหัสท่ีระบุไวเขากจิกรรมนั้นๆ โดย
กิจกรรมบังคับนี้สวนใหญจะได 6 หนวยกติตอหนึ่งกจิกรรม เชน พิธีไหวครู 

2. กิจกรรมเลือก คือกิจกรรมท่ีจะเขาหรือไมกไ็ดตามความสะดวกของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัย
ไมไดบังคับ กจิกรรมเลือกนีส้วนใหญจะได 3 หนวยกิตตอหนึ่งกจิกรรม เชน การเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และแบงเกบ็ตามช้ันปดังนี้ 

 
ช้ันปท่ี 1 50 หนวย 
ช้ันปท่ี 2 25 หนวย 
ช้ันปท่ี 3 25 หนวย 

 รวม 100 หนวยกิต
 
หมายเหตุ ดูรายละเอียดไดท่ีเว็ยไซตกองพฒันานักศึกษา www.student.ssru.ac.th 
ชั้นปท่ี 4 ไมมีการเก็บหนวยกิต เนื่องจากนกัศึกษาจะตองไปฝกงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมภายในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจปการศึกษา 2560 
 
ลําดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ภาคเรียนท่ี ผูเขารวม

1 โครงการเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. สรางความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรระหวางสาขาวิชา
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
2. นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจในอาชีพดานธุรกิจตางๆ  
3. นักศึกษามีความรูแนวทางท่ีจะ
เลือกสถานประกอบการในภาค
เรียนท่ี 2 ตามความสามารถและ
ความสนใจ 
4. ฝกฝนคุณธรรม จริยธรรมใน
การเปนผูใหในฐานะท่ีแข็งแรง
กวาผูดอยโอกาส 

1 ป 4 

2 Business English for Careers and 
Positive Attitude Enhancement 

1. เพื่อสงเสริมและวางกรอบ
แนวคิดเกีย่วกบัการประกอบ
อาชีพในอนาคต  
2. เพื่อสรางทัศนคติเชิงบวก 
ความจําเปนและประโยชนของ
ภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ 
3. เพื่อสรางทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและการทํางาน
เปนหมูคณะ (Interpersonal Skill 
and Team Working) 

1 ป 1 
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3 
 

B.E. Unity Party 1. เพื่อสรางความสามัคคีระหวาง
นักศึกษาของสาขาวิชาทุกช้ันป 
2. เพื่อแสดงออกซ่ึงความเคารพ
ตออาจารยผูสอน 
3. เพื่อตอนรับนักศึกษาช้ันปท่ี1 
4. เปดโอกาสใหนกัศึกษาแสดง
ความสามารถในการใชทางภาษา
และความสามารถพิเศษ 

1 ป 1-4 

4 โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะดาน
การโรงแรม 

1. เสริมสรางประสบการณตรง
จากการบริหารจัดการและ
องคประกอบรวมถึงฝายตาง ๆ 
ของโรงแรม 
2. ศึกษาดูงานโรงแรม ประเภท
ของหองพัก และบริการตาง ๆ  
3. สรางความรูดานการโรงแรม
รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติของผู
ใหบริการ 

2 ป 3 

5 โครงการรักษอยุธยา 1. เสริมสรางประสบการณตรง
จากการนําทัวร 
2. ศึกษาดูงานแหลงทองเท่ียวใน
จังหวดัทองเท่ียว 
3. สรางความรูดานการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

2 ป 2 

6 B.E. Job Fair and Exhibition 1. แลกเปล่ียนและถายทอดการ
ทํางานตามรายวิชาตาง ๆ ท่ีอยูใน
หลักสูตร 
2. เพื่อสํารวจและพัฒนาหลักสูตร
ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
3. เพื่อแสดงศักยภาพของศิษยเกา
และนักศึกษาปจจุบัน 

2 ป 1-4 
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7 โครงการสัมมนาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1. แลกเปล่ียนและถายทอด
ประสบการณในการฝกงาน 
2. ไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันเพือ่
พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา 

2 ป 4 

 

หมายเหตุ ทางสาขาสนับสนนุใหนักศึกษาทํางานแตควรแบงเวลาใหถูกตอง  แตไมควรกระทบตอการเรียน
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เกณฑการฝกงาน 
 

1. ตองใชภาษาอังกฤษ และเกี่ยวของกับรายวิชาที่สาขาวิชาเปดสอน 
 

2. สถานที่ฝกงานตองอยูในกรุงเทพมหานคร  
 

3. ใน 1 แผนก จะฝกไดเพียง 1 คนเทาน้ัน 
 

4. เวลาฝกงานตองอยูระหวาง 8.00 น. – 17.00 น. สวนงานที่ตองทําเปนกะ ควร
เลือกกะเชา ไมใหฝกกะดึก 
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แผนผังภายในมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 

 



24 
 
 

 

จะมีการเลือกคณะกรรมการชุดใหมในชวงตนเดือนตุลาคมและเริ่ม

ปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคณะกรรมการชุดใหมเขามาทํางานแทน 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา 

เลขาประธานคณะกรรมการนักศึกษา 

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา 
ฝายวิชาการ

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา 
ฝายกิจการนักศึกษา

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา 
ฝายกิจกรรม

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา 
ฝายประชาสัมพันธ

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 3)

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 4) 

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 3) 

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 4) 

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 1) คณะกรรมการนักศึกษา (ป 1) 

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 2)คณะกรรมการนักศึกษา (ป 2) 

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 3) คณะกรรมการนักศึกษา (ป 3)

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 4) คณะกรรมการนักศึกษา (ป 4) 

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 1 

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 2) คณะกรรมการนักศึกษา (ป 2)

คณะกรรมการนักศึกษา (ป 1) 


