
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Business English Program



อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ



หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา



ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประวัติการศึกษา
- M.A. in Education (English) 

Western Carolina University, U.S.A.
- Cert. in Hotel Management 

Thames Valley University, U.K.
- Certificate in Tour Guide

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อาจารย์อนันตชัย เอกะ



รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ)    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล



ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประวัติการศึกษา
- M.A.(English Education) 
Hanyang University, South Korea

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง

- Certificate in English Language Teaching
University of Oxford

- วท.บ. (เทคโนโลยี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ



อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์ปทิตตา อัคราธนกุล



ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุรีย์ ยอดฉิม



อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
- MSc. (Tourism and Hospitality Management)   
Bournemouth University, UK

- ศศ.บ. (ภาษาศาสตร)์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ สุณัฐา กรุดทอง



เป็นนักปฏิบัติ 
Professional 
practitioners

ถนัดวิชาการ
Academic 
excellence

เชี่ยวชาญ
การสื่อสาร 
Intelligent 

communicators

ช านาญการคิด 
Strategic 
thinkers 

มีจิตสาธารณะ
Public 

awareness

อัตลักษณ:์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลัย

1. มีความรู้ทักษะ ด้านวิชาการ วิชาชีพ 
วิชาชีวิต และความสามารถระดับสากล 
เรียนรู้ใฝ่รู้ ตลอดชีวิต 

2. มีคุณธรรมจริยธรรม วินัยและความ
เป็นผู้น า โดยยอมรับความแตกต่าง 
หลากหลาย รู้เขา รู้เรา สามารถปรับ
ตนเองให้สามารถท างานกับบริบทใหม่ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

3. มีสติปัญญาและวิจารณญาณ มีวิธี
คิดอย่างเป็นระบบและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 

4. เข้าใจความเป็นจริงของสังคมไทยและ
สังคมโลกรู้เท่าต่อการเปลี่ยนแปลงการ 
แข่งขันระดับสากลและปรับตัวได้อย่าง
เป็นสุข

5. มีความเป็นประชาธิปไตย มีความคิดที่
เป็นเสรีมีความเท่าเทียมกัน 

6. มีจิตส านึกและความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยสามารถใช้ภูมิปัญญา
ไทยในการ พัฒนาประเทศ

7. ตระหนักในคุณค่าทรัพยากร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. มีจิตส านึกและศักยภาพในการสร้าง
งาน มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ใฝ่รู้ สู้
งาน หนัก รักการอ่าน 

9. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี



คุณลักษณะของบัณฑิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรียนรู้ตลอดชีวิต

ต้องเป็นนักคิด

มีทักษะคิดแก้ปัญหา 

บริหารเวลาเก่ง ท างานเป็นทีม 

การคิด พูด ตัดสินใจ 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล 

มีการจัดการความรู้ 



ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts, Program in Business English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Business English)
ช่ือย่อ :  B.A. (Business English)

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ



พันธกิจ 
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

พร้อมเข้าสู่สังคมการท างาน 

มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ 

เป็นนักปฏิบัติใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

มีจิตส านึกต่อสังคม

มุ่งผลิตบัณฑิต…



เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดงันี้

มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่านิยมที่ดีใน
การด าเนินชีวิตและการท างาน และมีจิตส านึกที่ดีต่อสงัคมและ
การเป็นพลเมืองโลก 

มีองค์ความรู้และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ

มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางธุรกิจ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี     
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร

130



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

6 นก

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 6 นก

กลุ่มวิชาภาษา 
6 นก

12
หน่วยกิต

นักศึกษาต้องเลือกเรียนอีก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จาก 3 กลุ่มวิชา



หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 69 นก
- วิชาเลือก 48 นก
- วิชาบังคับ 21 นก

วิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 7 นก

วิชาแกน 
18 นก



หลักสูตร
1. จ านวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร

ก   หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4. เลือกจาก 3 กลุ่มข้างต้นอีก 12 หน่วยกิต

ข   หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 18 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต

- บังคับเรียน 21 หน่วยกิต
- เลือกเรียน 48 หน่วยกิต

3.วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 หน่วยกิต
ค   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต



3. รายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว และตามด้วยตัวเลข 4 หลัก โดย ENL หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

และตัวเลข 4 หลักมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหลักพัน หมายถึง เลขช้ันปีของนักศึกษา

เลข 1 หมายถึง ช้ันปีที่ 1
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาแกนคณะ
เลข 2-7 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะ
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการ กลุ่มสัมมนา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวเลขหลักสิบและหลกัหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา



แผนการศึกษา 



















การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม

2. 
ความรู้

3. 
ทักษะทางปัญญา

4. 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. 
ทักษะการวิเคราะห์

และการสื่อสาร



ชัน้

ปี
ความคาดหวงั

1

มคีณุธรรมจรยิธรรม มจีรรยาบรรณในวชิาชพี มคีา่นิยมในการด าเนินชวีติอยา่ง

เหมาะสม มเีหตมุผีล เห็นคณุคา่ของตนเอง ผูอ้ืน่ สงัคมและศลิปวฒันธรรม เขา้ใจ

กฎเกณฑท์างสงัคมในการด าเนินชวีติและการท างาน และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุคา่ของ

สงัคมไทยและสงัคมโลก

2

มอีงคค์วามรูค้วามเขา้ใจตอ่หลกัภาษาองักฤษในบรบิททางธรุกจิ ใชภ้าษาในการ

สือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างรูเ้ท่าทนั

3
มคีวามรูใ้นหลกัการและทฤษฎทีางธรุกจิ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏบิตังิานจรงิ

4

มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์รูจ้กัแกปั้ญหา และแสวงหาความรูต้ลอดชวีติ เพือ่พฒันา

ตนเองอย่างตอ่เน่ือง มจีติอาสาและส านึกสาธารณะ มภีาวะผูน้ าและสามารถท างาน

รว่มกบัผูอ้ืน่ได ้มทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา



ข้อควรระวัง
1. การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
2. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  SSRU TEP และ ICT ก่อนส าเร็จการศึกษา
3. การเก็บหน่วยกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
4. การลงทะเบียน free enroll
5. การใช้ห้องเรียน
6. การโพสข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย
7. การตัดสูท
8. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test ของนักศกษาช้ันปีที่ 1 
9. การสอบ Mock TOEIC ของชั้นปีที่ 1,2 และ3 (จะจัดสอบในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2)
10. การสอบ TOEIC โดยศูนย์สอบ ETS ในชั้นปีที่ 4
11. สาขาสนับสนุนให้นักศึกษาท างาน แต่ควรแบ่งเวลาให้ถูกต้อง และไม่ควรกระทบต่อการเรียน
12. การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
ผู้จะกู้กองทุนกู้ยืม กยศ ต้องติดตามประกาศจากกองพัฒนานักศึกษาและนัดหมายการเซ็นเอกสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา



การประเมินการการเรียนการสอน

1. นักศึกษาจะต้องท าการประเมินการสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะไม่
สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้โดยสามารถเข้าไปท าการประเมินได้ที่ 
http://www.reg.ssru.ac.th/
2. นักศึกษาจะต้องท าการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
3. นักศึกษาจะต้องท าการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ทุกภาคการศึกษา 
*หมายเหตุ การประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาในแต่ครั้ง มีความส าคัญต่อการประเมิน
สาขา
ช่องทางการร้องเรียน  
wearebusinessenglish@gmail.com   
นักศึกษาสามารถเขียนข้อร้องเรียนผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ที่ทางสาขาวิชาส่งให้ในแต่ละ
ภาคเรียน

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


ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

1. นักศึกษาสามารถเขียนข้อร้องเรียนผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ทีท่างสาขาวิชาส่งให้ใน
แต่ละภาคเรียน

2. โทรศัพท์ 02-160-1293
3. แจ้ง อ.ที่ปรึกษา
4. แจ้งคณะกรรมการนักศึกษา
5. แจ้งหัวน้าสาขา
6. ส่งเมล wearebusinessenglish@gmail.com   
7. ส่งจดหมายมาที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอกแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300



เกณฑ์การฝึกงาน

1. ต้องใช้ภาษาอังกฤษและเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สาขาวิชาเปิดสอน
2. สถานที่ฝึกงานต้องอยู่ในกรุงเทพมหานคร
3. ใน 1 แผนกจะฝึกได้เพียง 1 คนเท่านั้น
4. เวลาฝึกงานต้องอย่ระหว่าง 8.00 น. – 17.00 น. ส่วนงานทีต่้องท าเป็นกะควรเลือกกะเช้าไม่ให้
ฝึกกะดึก



การพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1
เกรดเฉล่ียสะสมต้องไม่ต่ าากว่า 1.60
ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ าากว่า 1.80

- นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมและเกรดเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาเอก
ไม่ต่ าากว่า 2.00
- ขาดเรียนเกิน 20% ของการเรียนทั้งหมด ถือว่าหมดสิทธสอบ
**หมายเหตุ ถ้านักศึกษาลงเรียนครบตามหลักสูตรแล้วเกรดเฉล่ียสะสมไม่ถึง 2.00 สามารถขอ
ลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อปรับเกรดได้ (นักศึกษาทุกชั้นสามารถขอรีเกรดได้ทุกเทอม แต่เฉพาะวิชา
ที่ได้เกรด D หรือ D- เท่านั้น)



ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสาขา

Website: http://www.hs.ssru.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/ssru.be/

Line

http://www.hs.ssru.ac.th/


ประเภท ร้อยละ
บริษัท 58.56

โรงแรม 15.71

สายการบิน 7.14

สถานศกึษา 7.15

หน่วยงานราชการ 4.28

ธุรกิจสว่นตวั 4.28

ธนาคาร 2.86

อาชีพศิษย์เก่า



Human resources

Tour

Secretary

แนวทาง
การประกอบอาชีพ 

Sale & marketing

Airline

ReceptionLogistics



กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ



โครงการ B.E. Job Fair and Exhibition 



กิจกรรมสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง



โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ



โครงการ B.E. Unity 
Party 



โครงการรักษ์อยุธยา





ความภาคภูมิใจของสาขา



นางสาวยศวดี จรุงจิระเกียรติ  
(ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑)



น.ส.หัสยา มัติโก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
น าผลงานวิจัยที่เมืองออ๊กฟอร์ด-อังกฤษ

รางวัล กิจกรรมรับน้อง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐



วัชราภรณ์ โพธิกสิกร 
ชนะเวทีการประกวด 

Miss Grand Lopburi2017

นางสาว ณชญาภา วุฒิภัทรโสภณ 
เวทกีารประกวดแก้วรวมช่อ 

ประจ าปี 2561

นางสาว วริศรา พัฒนาศูร
เวทกีารประกวด 

Thai Supermodel Contest 2018



Business English 
Student Staff


