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ค าน า 
 
  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม  
มีคุณภาพ และทันสมัยยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยท าการเปิดสอนและผลิตบัณฑิตมาหลายรุ่น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม แต่โลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีมีความทันสมัยขึ้นและตลาดแรงงานยังต้องการ
บุคลากรที่มึความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศในหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น  จึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(มคอ.1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวมทั้งตอบสนองกับความต้องการและสภาพ
สังคมในปัจจุบัน โดยปรับปรุงในส่วนการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับ
กาฟัง-พูดที่เน้นประสิทธิภาพในการใช้ได้จริงมากขึ้น  การแปลแบบล่ามเบื้องต้น  ภาษาอังกฤษส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ และภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัยภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ประชุมสัมมนา เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถเพ่ิมขึ้นทางด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับงานปัจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ยังต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จิตอาสา และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาต่างประเทศและการบริการต่อองค์กร ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่าน ที่ท าให้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้  มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถจัดการเรียนการสอนผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการก าลังคนของสังคมได้เป็นอย่างดี 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
   ชื่อย่อ    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Arts (English) 
   ชื่อย่อ     : B.A. (English) 

3. วิชาเอก   
 ไม่มี  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
 131หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้  

 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555 

 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561เป็นต้นไป 

 6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตร

นี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2560วันที่11 กันยายนพ.ศ. 2560 

 6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 

6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม  

ครั้งที่ 17/2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  

ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 

 6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 

2560  

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในปีการศึกษา 2563 

 



- 3 - 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิเทศสัมพันธ์ 

8.2 เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

8.3 นักแปล หรือล่าม 

8.4 พนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ  

8.5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

8.6 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

8.7 เจ้าหน้าที่สายการบิน 

8.8 ต ารวจท่องเที่ยว 

8.9 มัคคุเทศก์ 

8.10 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา / 

สาขา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายศุภกิจ ภูวงค์ 348010007xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ด้านภาษาอังกฤษ 

M.A. (Linguistics) Banaras Hindu 

University, India 

2545 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย 

มหากุฏราชวิทยาลัย 

2542 

2 นายชมพู  

อิสริยาวัฒน์ 

331050027xxxx อาจารย์ M.A. (English) University of Pune, 

India 

2548 

พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  

2543 

3 นายสิทธิศักดิ์  

พงผือฮี 

131990003xxxx อาจารย์ 

 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

2555 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

2549 

4 นายสมยงค์  

โสมอินทร์ 

343040025xxxx อาจารย์ M.A.(Linguistics)  

 

University of 

Mysore, India  

2549 

พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  

2543 

5 นายเฉลิมเกียรติ 

เย็นเพชร 

331120003xxxx อาจารย์ ศษ.ม.(การสอน

ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2558 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ 

โทวิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี 

2542 

 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชา

มนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน (ASEAN) ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ประเทศสมาชิกเพ่ือการก้าวไปสู่ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ. 2558  ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ

เพ่ิมมากข้ึน นอกจากภาษาของแต่ละประเทศในอาเซียนแล้ว ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ใช้ใน

การติดต่อสื่อสาร ดังจะเห็นได้จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “ภาษาที่ใช้ในการท างานของ

อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English)”  เพ่ือให้

บรรลุผล อีกทั้ง ปัจจุบันเราเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจาก

วงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นน าขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโคร

ซอฟบริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและ

ก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 

21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21หน่วยงานเหล่านี้เล็งเห็นความส าคัญที่

นักศึกษาจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาวิสัยทัศน์

และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อๆ ทักษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4Cซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การ

เขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, 

Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ 

รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้าน

การศึกษาแบบใหม ่

ดังนั้น ผู้เรียนในทศวรรษที่ 21 จึงควรที่จะมีทักษะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ เพื่อให้รวดเร็วทันต่อความต้องการยกระดับอาเซียนไปสู่ประชาคมในระดับสากลที่มีศักยภาพสูง

ในสังคมโลกความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษย่อมมีมากขึ้นด้วย  หลักสูตร  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย์ จะมีส่วนต่อการเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมที่

จะน าพา ให้ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให้เป็นที่ต้องการของสังคมในทศวรรษ

ที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ความต้องการในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะเพ่ิมขึ้นตามล าดับ การเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันของสมาชิกอาเซียนจะมีส่วน

ผลักดันให้เกิดความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาประชาคมอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง พร้อมที่จะเป็นประชาคมที่ส าคัญของโลกประชาคมหนึ่ง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่

ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะใช้ติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  และเป็นภาษาที่จ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร

กับประชาคมอ่ืนๆนอกประชาคมอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อีกทั้งโลกในทศวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้มี

การสื่อสาร(Communication) การร่วมมือ (Collaboration)ซึ่งจะน าพาไปสู่ทักษะ 

ชีวิตและอาชีพซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นภาษาอังกฤษเป็นกุญแจส าคัญต่อการขับเคลื่อนเนื่องจากใน

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร อีกทั้งภาษาอังกฤษเป็น

ภาษากลางของโลกดังนั้นการมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสามารถสร้างความได้เปรียบ 

และคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและประเทศสมาชิกนั้นๆ ได้ และส่งผลให้ประเทศไทยและ

ประเทศสมาชิกเหล่านั้นเป็นผู้น าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ  เป็นไปเพ่ือพัฒนา

วิชาการและองค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่ตอบสนอง

ความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและนานาชาติมีความสามารถในการค้นคว้า 

ท าวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคล

ในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธ

กิจที่ส าคัญ คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม  

ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ท าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง

สถาบันการศึกษากับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในด้านการผลิต

บุคลากรทางดา้นวิชาการและอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ ให้มีความเท่าเทียมและมีคุณภาพตาม 

เกณฑ์ของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้มีความพร้อมในการผลิตนักศึกษาในการรับใช้สังคม   สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรโดยค านึงถึงพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพ เก่งคิด มีความรอบรู้ ความสามารถและทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน รายวิชาที่

เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 

 13.1 รายวิชาที่เปิดสอน โดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์  และ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น  

 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 
 



หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

        มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมทางภาษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนและการประกอบอาชีพในสังคมสมัยใหม่ 
 
 1.2 ความส าคัญ 

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง

มีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่

สามารถพัฒนาตนและพัฒนางาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ใฝ่

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ด ารงชีวิตในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

    

          1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

       เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้ 

     1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน า

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

   1.3.2 มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์

   1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้าน

ภาษาศาสตร์อังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน   

   1.3.4 มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึง

แยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ  
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   1.3.5  มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้

ในการท างานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจ

บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้าความหลากหลายในสถานที่ท างาน

และสังคม  

   1.3.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและ

ความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ทีทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนพัฒนา/การ

เปลี่ยนแปลง 
2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการการบริหาร

หลักสูตร 

2. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

1. มีแผนบริหารหลักสูตร 

2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของหลักสูตร 

3. รายงานความคืบหน้าการปรับปรุง

หลักสูตร 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อหลักสูตรและนายจ้างที่มีต่อ

บัณฑิต 

2. กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

 

1. ระบบรวบรวม มคอ. 3 และ มคอ.5 

2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มีการบูรณาการด้าน

วิจัยและศิลปวัฒนธรรม 

3. การประเมินการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบริหารการสอนตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.5) 

2. รายวิชาที่มีการบูรณาการ 

3. ผลการประเมินการเรียนการสอน

ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 



- 10 - 

 

2.1 แผนพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3. การบริหารทรัพยากร

การเรียนการสอน 

 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/สื่อ

ประกอบการเรียนการสอน 

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์   

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทาง 

ภาษาท่ีมีมาตรฐาน 

3. การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

1. มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ เทคโนโลยี/ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาท่ี

มีมาตรฐานพอเพียง 

3. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

4. การบริหารบุคลากร 1. ก าหนดแผนการพัฒนาอาจารย์ 

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้าน

ทักษะการสอนและการวิจัย 

2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน 

   วิชาการและวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาสมรรถนะทาง  

   ด้านการสอนของคณาจารย์ 

2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์  

   เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุม 

   สัมมนาทางวิชาการ 

3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม  

   ประชุมสัมมนา 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

อาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร 

5. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 

1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้ 

ค าปรึกษา/ มีส่วนร่วมทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม

ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วม 

1. มีระบบและโครงการให้ค าปรึกษา

วิชาการและทักษะการใช้ชีวิต 

2. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนต่อ

การสนับสนุนและการพัฒนา

นักศึกษา 

3. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศึกษา 
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2.1 แผนพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการสนับสนุนและ

พัฒนานักศึกษา 

6. ความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน สังคมและ

หรือความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต 

1. วิจัยความต้องการของตลาดแรงงาน 

สังคม  

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตและบัณฑิต 

1. ผลการวิจัยความต้องการของ

ตลาดแรงงานสังคม 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

 



หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและใน1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

 ภาคการศึกษาปกติท่ี 1   :  สิงหาคม–พฤศจิกายน 

 ภาคการศึกษาปกติท่ี 2   :   มกราคม–เมษายน 

 ภาคฤดูร้อน   :   พฤษภาคม –กรกฎาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 2.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 2.1.2 มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.1.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

     2.3.1 มีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน  

 2.3.2 การปรับตัวและการวางเป้าหมายในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

 2.3.3 ขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลและการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ2.3 

      2.4.1 จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน 

 2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิตและเทคนิคการเรียน 

ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
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2.4.3 จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน และเทคนิคการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษส าเร็จรูปและสื่อออนไลน์

ในภาคการศึกษาแรก  

2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 

ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 
2.6งบประมาณตามแผน 

      รายละเอียดการประมาณค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) ดังต่อไปนี้  

รายการ ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 

1. เงินเดือนและค่าจ้าง 251,000 280,000 810,000 840,000 870,000 

2. ค่าตอบแทน/ใชส้อย/วัสด ุ 180,000 300,000 600,000 700,000 900,000 

3. ค่าสาธารณปูโภค 120,000 250,000 300,000 450,000 500,000 

4. ค่าเงินอุดหนุน 100,000 350,000 818,000 986,000 1,154,000 

รวมทั้งสิ้น 651,000 1,180,000 2,528,000 2,976,000 3,424,000 
 

* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 50,000 /คน/ปี 
2.7ระบบการศึกษา  

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

   3.1 หลักสูตร 

        3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต 

        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษา         9  หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6 หน่วยกิต 

  2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6 หน่วยกิต 

  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต 

  4) และเลือกอีก         3 หน่วยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

  1) วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  2) วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

   - วิชาบังคับ     57 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาทักษะภาษา    21 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12   หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม   12 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาการแปล     9 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาการวิจัย การค้นคว้าอิสระ การสัมมนา 3 หน่วยกิต 

  - วิชาเลือก      15 หน่วยกิต 

    3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

1) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 เลขรหัสวิชาที่ใช้ในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 เลขรหัสตัวที่สี่    หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 

 เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะกลุ่มวิชา โดยก าหนดดังนี้ 

 เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 เลข 3   หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 

 เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 เลข 6   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

 เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

 เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชา 

      ของรหัสตัวที่ห้า 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้                     

เลขรหัสสามตัวแรกหมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (203) 

เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวที่ห้าหมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

    เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะภาษา 

    เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 

    เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม 

    เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาการแปล 

    เลข 7 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
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    เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

    เลข 9 หมายถึง  กลุ่มวิชาการวิจัย การค้นคว้าอิสระ การสัมมนา 

  เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชา 

     ของรหัสตัวที่ห้า 

 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต 
    

 1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน 9 หน่วยกิต 
   

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 
Thai for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes I 

3(3-0-6) 

   

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต 
    

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
Aesthetics and Ethics for Life 

3(3-0-6) 

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self–development 

3(3-0-6) 

 

 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต 
    

0002501 ท้องถิ่นศึกษา  
Local  Studies 

3(3-0-6) 

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิตThai 
Politics and Introduction to Laws for Life 

3(3-0-6) 
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 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ให้เรียน 6 หน่วยกิต 
    

0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  
Fundamental  Sciences and  Mathematics  in  
Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  
Computer and Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

 

หมายเหตุจ านวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II 

3(3-0-6) 

0002301 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

0002302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 
Ethics in for Life 

3(3-0-6) 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
Aesthetics and Life 

3(3-0-6) 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

0002406 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 

3(3-0-6) 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 
Thailand in Global Society 

3(3-0-6) 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
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Thai Politics  and Globalization 
0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 

Introduction to Laws  for Life 
3(3-0-6) 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 
Thai Resources and Environment Management 

3(3-0-6) 

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Everyday Life 

3(3-0-6) 
 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
Introduction to Business Principles 

3(3-0-6) 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sciences for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 
Fundamental Sciences in Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 
Applied Sciences for Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and the Environment 

3(3-0-6) 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Everyday Life 

3(2-2-5) 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
Royal New Theory of Agriculture 

3(3-0-6) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Life in Locality 

3(3-0-6) 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า95 หน่วยกิต 
 วิชาแกน   15 หน่วยกิต 
2031101 
 

การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
Introduction to English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 
 

2031103 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น    
Introduction to English Reading 

33(3-0-6) 

2031104 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
Introduction to English Writing 

33(2-2-5) 

2031201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Linguistics 

3(3-0-6) 

2032301 วรรคดีอังกฤษเบื้องต้น  
Introduction to English Literature 

3(3-0-6) 

 

 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า72 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า57 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาทักษะภาษา                       21 หน่วยกิต 
    

2031102 ฟัง – พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
Academic English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

2031105 การเขียนอนุเฉท    
Paragraph Writing 

3(2-2-5) 

2032101 การอ่านเพ่ือการตีความ   
Reading for Interpretation 

3(3-0-6) 

2032103 การเขียนความเรียง 
Essay Writing  

3(2-2-5) 

2033101 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 1  
Public English Speaking I  

3(2-2-5) 

2033102 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 2 
Public English Speaking II 

3(2-2-5) 

2033104 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
English Reading for Academic Purposes  

3(3-0-6) 
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 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์              ไม่น้อยกว่า12  หน่วยกิต 
2031202 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ  

Phonetics for English Pronunciation  
3(2-2-5) 

2031203 ไวยากรณ์ในบริบทสื่อสาร 
Grammar in Communicative Context  

3(3-0-6) 

2032201 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 
Morphology and Syntax 

3(3-0-6) 

2033201 อรรถศาสตร์    
Semantics 

3(3-0-6) 
 
 

 กลุ่มวิชาวรรณคดี              ไม่น้อยกว่า12  หน่วยกิต 
2031301 ภูมิหลังทางวรรณคดีตะวันตก    

Backgrounds of Western Literature  
3(3-0-6) 

2033301 ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา 
English for Thai Studies 

3(2-2-5) 

2033302 ร้อยแก้ว-ร้อยกรองเบื้องต้น    
Introduction to Poetry and Prose  

3(3-0-6) 

2033303 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
 Intercultural Communication  

3(3-0-6) 

   

 กลุ่มวิชาการแปลไม่น้อยกว่า9  หน่วยกิต 
2031401 การแปลเบื้องต้น 

Introduction to Translation 
3(2-2-5) 

2032401 การแปลเชิงวิชาการ    
Academic Translation 

3(2-2-5) 

2033401 การแปลแบบล่ามเบื้องต้น  
Introduction to Simultaneous Interpretation  

3(2-2-5) 

   

 กลุ่มวิชาการวิจัย การค้นคว้าอิสระ การสัมมนา  ไม่น้อยกว่า3  หน่วยกิต 
2034901 วิจัยทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Introduction to English Research 
3(2-2-5) 
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 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาทักษะภาษา   

2032102 
 

การอ่านเพ่ือหาข้อมูล 
Reading for Information 

3(3-0-6) 

2033103 การอภิปรายและโต้วาที 
Discussion and Debate 

3(2-2-5) 

2033105 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English Writing 

3(2-2-5) 

2033106 การเขียนงานในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
Journalistic Writing  
 

3(2-2-5) 

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  
2033202 ภาษาศาสตร์ประยุกต์   

Applied Linguistics 
3 (3-0-6) 

2033203 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
Sociolinguistics 

3 (3-0-6) 

2034201 วัจนปฏิบัติศาสตร์  
Pragmatics 

3 (3-0-6) 
 

   

 กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม  
2032302 การละคร 

Drama 
3(2-2-5) 
 

2033304 วรรณกรรมร่วมสมัย 
Contemporary Literature  

3(3-0-6) 

2033305
  

เรื่องสั้น     
Short stories 

3(3-0-6) 

2033306 นวนิยายสมัยใหม่   
Modern Novels 

3(3-0-6) 

   

 กลุ่มวิชาการแปล  
2032402 การแปลข่าวจากสื่อ     

Media Translation 
3(2-2-5) 
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2032403
  

การแปลวรรณกรรม   
Literary Translation 

3(2-2-5) 

2034401 การแปล แบบล่ามติดตามตัว 
Liaison Interpretation 

3(2-2-5) 

   

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
2032701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

English for Public Relations 
3(3-0-6) 

2032702 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและส านักงาน 
English for Secretarial and Office Work 

3(3-0-6) 

2032703
  

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 
Mass Media English 

3(3-0-6) 

2033701 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 
English for Hospitality 

3(2-2-5) 

2034701   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย 
English for Salesperson   

3(2-2-5) 

2034702 ภาษาอังกฤษส าหรับการประชุม 
English for Meeting 

3(2-2-5) 

   

 กลุ่มวิชาการวิจัย การค้นคว้าอิสระ การสัมมนา  
2034902 สัมมนาประเด็นทางภาษาอังกฤษ 

Seminar in English Issues 
3(2-2-5) 

 

 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษา 

 
ไม่น้อยกว่า           8 

 
หน่วยกิต 

    

2034801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
Preparation for Professional Experience Training in 
English 

2(90) 
 
 

2034802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  
Professional Experience Training in English 

6(450) 

 หรือ   
2034803 การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 
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Preparation  for Cooperative Education   
2034804 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education  
6(450) 

   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
    
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป 

 

Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

3 (x-x-x) 

3 (x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาแกน) 

2031101 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

2031103 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

2031104 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
2031201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  

3 (2-2-5) 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

2031203 ไวยากรณ์ในบริบทสื่อสาร 

 

3 (3-0-6) 

 

 รวมหน่วยกิต 21 

 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 

Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

3 (x-x-x) 

3 (x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

2031301 ภูมิหลังทางวรรณคดีตะวันตก 

2031102 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

2031105  การเขียนอนุเฉท 

2031202  สัทศาสตร์เพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

2031401  การแปลเบื้องต้น 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

3 (x-x-x) 

3 (x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาแกน) 

2032301 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

2032401 การแปลเชิงวิชาการ 

2032104  การเขียนความเรียง 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

2032701  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5) 

เลือกเสรี Xxxxxxxเลือกเสรี 3 (x-x-x) 

 รวมหน่วยกิต 21 

 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

3 (x-x-x) 

3 (x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

2032102  การอ่านเพื่อการตีความ 

2032201  ระบบค าและวากยสัมพันธ์  

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

2032302  การละคร 3 (2-2-5) 

เลือกเสรี Xxxxxxxเลือกเสรี 3 (x-x-x) 

 รวมหน่วยกิต 18 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

Xxxxxxxศึกษาทั่วไป 

3 (x-x-x) 

3 (x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

2033101  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 1  

2033104 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
2033301  ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา 
2033302  ร้อยกรอง-ร้อยแก้วเบื้องต้น 

3 (2-2-5) 

3(3-0-6) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 18 

 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

2033102การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 2 
2033201  อรรถศาสตร์ 

2033303  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

2033401  การแปลแบบล่ามเบื้องต้น 

3 (2-2-5) 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

2033701  ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 15 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

2034901  วิจัยทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

2034201วัจนปฏิบัติศาสตร์ 

2034401  การแปลล่ามติดตามตัว 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาชีพ) 

2034801เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  

หรือ 

2034803การเตรียมสหกิจศึกษา 

    2 (90) 

 

    2 (90) 

 รวมหน่วยกิต 11 

      

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 

(วิชาชีพ) 

2034802ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ   

หรือ 

2034804สหกิจศึกษา 

6 (450) 

 

 6 (450) 

 รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 1. กลุ่มวิชาบังคับ   
   

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
Thai for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร และการแสวงหาความรู้หลักการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การจับใจความส าคัญ 
การตีความการย่อความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ฯลฯ 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และการจัดเก็บ การ
สืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ 

 Importance of Thai language as a communication tool and the pursuit 
of Thai usage principles for communication in terms of listening, 
speaking, reading, and writing such as comprehension, interpretation, 
summary, diagnosis, analysis, criticism, etc., development of Thai skills 
for communication in different situations, and storage and retrieval of 
information resources in different forms 

  

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

 ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การกล่าวลา การแนะน า
ตนเองและผู้อ่ืนการให้ข้อมูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู้สึก การ
อ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายและการติดต่อ การอ่านประกาศ โฆษณา 
ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 A study and development of listening, speaking, reading and writing 
English for communication in different situations, including greetings, 
partings, introducing oneself and others, giving information and 
suggestions, conversations, expressing feelings, reading and writing 
advertisements, notices and labels of products, using dictionaries, 
form filling, and different types of writing for daily communication 
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0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes I 

3(3-0-6) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย
เน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

   

 Development of English skills necessary for undergraduate students, 
focusing on academic listening, speaking, reading and writing 

   

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
Aesthetics and Ethics for Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์ เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพของการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช้จริยธรรมใน การแก้ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 A study of meaning of visual arts, audio arts, and performing arts in 
order to develop aesthetic awareness relevant to applicable 
experiences in daily life, including the meaning and the importance of 
ethics, relationships between ethics and moral science, ethic 
principles in Buddhism, ethical problems, and use of ethics for solving 
problems relevant to daily life experiences for being able to live 
happily 

   

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self–development 

3(3-0-6) 

 ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การ
พัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

 Understanding the principles of life and work, understanding oneself 
and others, development of emotional intelligence, self-adaptation 
and mental health, interpersonal communication, and development 
of morality and ethics for work and life 
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0002501 ท้องถิ่นศึกษา  
Local  Studies 

3(3-0-6) 

 วิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชด าริใน
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
โดยเน้นบริบทด้านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมทั้งสังคม 
การเมือง การปกครอง และด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 A study of ways of life and sufficiency economy system according to 
His Majesty King BhumibolAdulyadej’s initiative, including royal 
initiative projects in resource management and environment in 
Thailand for developing the sustainable Thai society, focusing on local 
geographical and historical contexts covering local social, political, and 
economic aspects  

ล 

 

 
 

 

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
Thai Politics and Introduction to Laws for Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตใน ยุคปัจจุบัน 

 A study of basic knowledge of politics, the state’s duty, relationships 
between the state and the public, rights, freedom, constitutional 
roles, political process based on democracy including knowledge of 
law, principles of rights and freedom, and Thai people’s roles as 
provided in the constitution and the laws relevant to the ways of life 
in a modern era 

   

0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  
Fundamental  Sciences and  Mathematics  in  
Everyday Life 

3(3-0-6) 

 หลักการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการด ารงชีวิต 
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ได้แก่ โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพ
ตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น 
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการ
คาดการณ์และการแก้ปัญหา    

 Principles of applying scientific knowledge and mathematics to life, 
including nutrition, chemicals in everyday life, exercise,  self-health 
care, mathematic  interpretation and communication, probability, 
relationships of variables,  and application of statistics for predicting 
and solving problems 

   

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
Computer and Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมี
ผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจากฐานข้อมูลต่างๆ ส าหรับการศึกษาค้นคว้า การ
ท ารายงาน การน าเสนอผลงานและการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ค านงึถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา 

 A study of computer and information technology systems affecting life 
and society, use of information technology including computer 
accessories, data processing,  data communication,  acquirement of 
knowledge on computer networks and databases for research, reports, 
presentations, and effective daily living with regard to ethics and 
safety as well as respect for intellectual property rights 
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 2. กลุ่มวิชาเลือก   
    

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
Pre-requisite: English for Academic Purposes I 

3(3-0-6) 

 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย
เน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  

 Development of advanced English skills necessary for undergraduate 
students, focusing on academic listening, speaking, reading and writing 

  

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

 ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร้างค า ประโยคพ้ืนฐานเขียนและอ่าน ภาษา
เขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพ้ืนฐาน เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การพูดขอ
โทษ ขอบคุณ ฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าให้
เหมาะสมกับกาลเทศะบุคคลสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง
ในระดับพ้ืนฐาน 

 A study of Khmer alphabets, combination of letters, forming words or 
basic sentences, basic Khmer reading and writing, and basic Khmer 
conversations such as greetings, introductions, and apologizing, 
thanking, practice of listening skills, conversations in daily life, using 
words appropriate to person, culture, and environment, and use of 
vocabulary and basic structures 

   

0002302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงค า และส านวน
ต่างๆฝึกทักษะการฟัง และพูดเน้นส านวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การแนะน าคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของจีน 

 A study of Chinese structure, basic knowledge of word pronunciation,  
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various expressions, practice of listening skill, expressions used in 
everyday conversations, such as greetings, introducing people, telling 
time, shopping, etc., as well as Chinese culture and traditions 

   

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาใช้แต่งประโยคแบบง่ายๆ ฝึกการออกเสียง การ
อ่าน และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจ โดยการ
ถาม ตอบเน้นส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ฝึกการทักทาย 
การกล่าวแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็นต้น ตลอดจน
ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น 

 A study of basic sentences for making various simple sentences, 
practice pronunciation, reading, and writing of Kanji Roman alphabets, 
skills of listening and understanding, practice asking and answering the 
questions using common expressions in everyday life, such as 
greetings, self-introduction, telephoning, asking for and giving 
directions, etc. as well as Japanese culture and traditions 

   

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 
Ethics in for Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม
กับจริยศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา การ
ประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 A study of meaning and importance of ethics, relationships between 
ethics and moral science, ethic education and culture, universal ethic 
principles, ethics in Buddhism, ethical problems, using ethics for 
solving problems, evaluation of ethics, ethics and occupation, happy 
life and peaceful society. 
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0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
Aesthetics and Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได้ยินและการเคลื่อนไหวสู่การ
พัฒนาศักยภาพของการรับรู้ เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 A study of meaning of sciences of visual, audio and movement 
aspects for developing awareness proficiency, and understanding of 
visual arts, music and performance relevant to experiences in daily life 

   

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกับประเภทของดนตรีต่างๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู้และ
เข้าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบต่างๆ 

 A study of different types of temporary music, musical themes in 
everyday life, principles of watching and listening to music, principles 
of music recognition and understanding,  and watching live music in 
various forms 

  
 

0002406 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

 การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ การใช้เครื่องมือช่วยค้นคว้าทั้งในระบบมือและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 

 A study of research at a higher education level, information literary, 
collection and use of information resources, using additional research 
tools in retrieving information via manual and electronic systems at 
library and information center, and writing research references and 
bibliography 
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0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม  ศึกษา
กรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่างๆ 

 A study of concepts, meanings and importance of Thai wisdom, 
learning process, inheritance, acculturation, application of Thai wisdom 
to social, cultural, economic, political and environmental changes, 
relationships between Thai wisdom and development of life quality of 
both human and society, and a case study of Thai wisdom in various 
areas 

   

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 
Thailand in Global Society 

3(3-0-6) 

 สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์ ผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์ในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศ
เพ่ือธ ารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาทส าคัญ
ในโลก 

 Thai society as a member of international community and beneficial 
group, effects of current globalization in many aspects in the Thai 
society, guidelines to improve the country for preserving Thailand’s 
identity together with nationality having important roles in the world 

   

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Thai Politics  and Globalization 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน  ศึกษาสิทธิ  เสรีภาพ  บทบาทหน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ    ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

   

 A study of basic knowledge about politics and government, public 
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authority, relationships between public and population, rights, liberty 
and civic duty based on a constitution, political process in democracy, 
citizen participation in Thai politics system in accordance with the 
current globalization 

   

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
Introduction to Laws  for Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของปวง
ชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุค
ปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม 
สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดก และเอกเทศสัญญาต่างๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง อาญา เฉพาะในส่วนความรู้เบื้องต้น 

 A study of basic laws, the principles of right, liberty and Thai citizens’ 
duty legislated in the constitution relevant to laws for life, civil and 
commercial law of person, juristic, debt, contract, family, legacy and 
individual contracts, criminal law, and basic civil and criminal 
procedure 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 
Thai Resources and Environment Management 

3(3-0-6) 

 ความหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและหลักการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 Meaning of environment and natural resource, types and importance 
of environment and resource, problems and solutions, prevention of 
environment and natural resources problems, environmental law, and 
principles of sustainable resources and environment management 

0002508 เศรษฐกิจในชวิีตประจ าวัน 
Economics in Everyday Life 

3(3-0-6) 
 

 ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ และ
ลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัด พ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่ควรรู้ และมีการน าไปใช้บ่อยๆ ความหมายของการผลิต การจ าหน่าย 
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จ่ายแจก การแบ่งปันและการบริโภค ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน 
สถาบันที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 Meaning of economics and economy, meaning of economic system 
and economic doctrines in Thai, Asia, and world societies, basic 
economic indicators for frequent references, meaning of production, 
sale, distribution, share and consumption, basic meaning of demand 
and supply,  and important economic institutions in Thailand 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
Introduction to Business Principles 

3(3-0-6) 

 ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความส าคัญของธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ   ของธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การ
จัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ สภาพปัญหาของการด าเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

 A study of nature of business, importance of business toward 
economics and society, environment related to business operations, 
types of business in Thailand, conducting business activities, such as 
producing, marketing, organizing, business management, business tax 
and law, business ethnics of entrepreneurs, problematic conditions in 
business operations, and principles of business plan writing applicable 
to making both individual and family businesses 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ข้อมูล
ข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น 
การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจ 

 Principles and thinking process of human, creative thought, analytical 
thinking, data and information, logic and reason, decision making 
process, linear programming, and application of knowledge to daily 
life and decision making 
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0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sciences for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบัน และอนาคต 

 A study of scientific process skills, development of science and 
technology from the past to present, application of scientific 
knowledge and technology to develop quality of life, realizing the 
affected advancement of sciences and technology towards people at 
present and in the future 

  

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 
Fundamental Sciences in Everyday Life 

3(3-0-6) 

 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี 
สารเคมีที่ตกค้าง  ในสิ่งแวดล้อม สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการท างาน วิธีใช้ และ
การแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
พลังงานในรูปแบบต่างๆ 

 Procedures of seeking for knowledge of science, problem solutions by 
using scientific methods, body functions, relationships between lives 
and environment, chemicals used in everyday life, benefits and 
drawbacks of chemicals, chemical residues and pesticide in 
environment,  working principles, instructions and solutions to the 
problems of using basic in-house electrical equipment, utilization and 
conservation of energy in different forms 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 
Applied Sciences for Everyday Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส าหรับการน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอันได้แก่ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ สารอาหาร 
อาหารหลักการกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย เมแทบอลิซึม แหล่ง
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พลังงานและการใช้ การคุ้มครองผู้บริโภค หลักการใช้ยา สารพิษและพืชสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยส่วนบุคคลและปัจจุบัน
พยาบาล การออกก าลังกาย การวางแผนการออกก าลังกาย วิธีออกก าลังกายอย่าง
ถูกต้อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลก่อนและหลังการ
ออกก าลังกาย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 A study of skills and process of applied sciences for living, such as 
importance of food and nutrition for health, nutrient, staple food, 
suitable consumption of food according to body’s need, metabolism, 
energy sources and utilization, consumer protection, principles of drug 
dosage, toxin and herbs in everyday life, self-care for health, personal 
hygiene and emergency nursing, exercisingincluding planning exercises, 
and proper exercises, physical capability test, testing and evaluation 
before and after exercises to strengthen physical capabilities 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and the Environment 

3(3-0-6) 
 

 ก าเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สภาวะของโลกในเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศและโลก 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 Biogenesis, relationships between living things and environment, earth 
conditions in terms of environmental problems, ecology, systematic 
relationships between living things and environments, retaining of 
ecological balance, natural balance, natural resources and biological 
diversity, conservation and management of natural resources and 
environment,  pollution, effects of pollution towards environment and 
quality of life, evaluation of environmental impact, local, national and 
global environmental problems, sustainable use of natural resources 
and environment 
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0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Everyday Life 

3(2-2-5) 

 ความหมาย และการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของพืช 
ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการก าจัดศัตรูพืช การเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ เช่น ไก่ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและแปร
รูปผลิตผลการเกษตร 

 Meaning and development of agriculture, relationships between soil 
and growing plants, nutrients, planting, plant propagation, chemical 
products and pesticide, raising economic animals, such as chickens, 
pigs, cattle, fish, and preservation and transformation of agricultural 
products 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
Royal New Theory of Agriculture 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความส าคัญ และวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
หลักการท าไร่นาสวนผสม เทคนิคการท าและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช้วัสดุ
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

 Meaning, importance and methods of royal new theory of agriculture, 
principles of mixed farming, techniques in organic fertilizer production 
and utilization, utilization of natural materials, and integrated pest 
management 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับช่าง ศึกษา
ทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ และปฏิบัติทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานส าหรับช่าง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์
เทคโนโลยีทางช่างมาใช้ในงานประจ าวัน 

 A study of meaning and importance of industrial technology for 
technicians, theories or principles in various works of industrial 
technology and basic practice of industrial technology for technicians 
in order to use it as a basic tool in applying technical technology for 
everyday work 
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0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Life in Locality 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคนิคและคุณภาพชีวิต การน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือการพัฒนาชนบท การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  ศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่นพร้อมกับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

 A study of appropriate technology on energy and renewable energy, 
quality of life, relationships between technology and sciences, 
industry, engineering, techniques and quality of life, utilization of 
technology for rural development, development of appropriate 
technology, appropriate technology for life in locality, study and 
collection of local technology information, design and development 
of technology suitable for situations at the present time 
 
 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  

 วิชาแกน  
2031101 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

Introduction to English Listening and Speaking  
3(2-2-5) 

 ฟังและพูดอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยเทคนิคและกลวิธีที่หลากหลายเน้นฝึกการใช้บท
สนทนาที่ใช้จริงส าหรับการสื่อสาร สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันตลอดจน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง การออกเสียง ผ่านทางสื่อที่หลากหลายและสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาแต่งประโยคหรือสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ 

 Listening to and speaking English for communication with various 
techniques and strategies; with emphasis on practice using authentic 
dialogues for communication in everyday situations including related 
cultures, pronunciation and intonation through various media as well as 
extending knowledge through role-playing and making-up dialogues  
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2031103 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น    
Introduction to English Reading 

3(3-0-6) 

 ทบทวนความรู้เรื่องเสียง ศัพท์ โครงสร้าง การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท 
องค์ประกอบของค าและการวิเคราะห์ประโยค อ่านเพ่ือหาหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
และรายละเอียดสนับสนุนจากบทอ่านหลายๆประเภท อินเทอร์เน็ต บล็อก โฆษณา 
หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ และเนื้อเรื่องจากข้อสอบ
มาตรฐานด้วยกลวิธีการอ่านต่างๆ การอ่านเร็วแบบกวาด การอ่านเร็วเพ่ือหาข้อมูลที่
ต้องการ การคาดเดาและการตั้งค าถามในขณะที่อ่าน  

 Revision of sounds, vocabulary and structures. Guessing meanings from 
context clues, word parts and sentences analysis. Reading for topic, 
main idea, and supporting details from a variety of reading materials: 
Internet, blogs, advertisement, textbooks, newspaper, journals, 
pamphlets,  brochures, and passages from standardized tests with 
various reading strategies: skimming, scanning, predicting, and asking 
questions while reading 

2031104 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น    
Introduction to English Writing 

3(2-2-5) 

 ลักษณะของภาษาเขียนในประโยคความรวมและประโยคความซ้อน      งานเขียนสั้นๆ 
วิเคราะห์งานเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียน
และผู้อ่าน ค้นคว้าข้อมูลในการเขียนจากสื่อหลากหลายชนิดเพ่ือน ามาใช้ประกอบใน
งานเขียนและการน าเสนองานเขียนนั้นๆ ผ่านสื่อต่างๆ ได ้

 Features of written language in compound and complex sentences with 
emphasis on short pieces of written work, summarize the forms of 
writing for daily life, analyze purposes of writing and audiences, search 
information from resources to apply into writing and present the written 
work through media 

   

2031201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Linguistics 

3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์เน้นภาษาศาสตร์อังกฤษ (หรือภาษาเป้าหมายอ่ืนๆ 
ตามความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้  ของผู้ เรียน เช่น ภาษาจีน 
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ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย เป็นต้น) น าเสนอค าศัพท์เฉพาะและเทคนิคที่จ าเป็นในการ
วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ที่รวมถึง สัทศาสตร์ สรวิทยา 
วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์  วัจนปฏิบัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์
ประยุกต์   

 Theory of linguistics with emphasis on English linguistics (or other target 
languages such as Chinese, Japanese, Vietnamese, Cambodian, Thai, etc. 
according to learners’ cognitive ability and specialization),  presenting 
terminology and techniques needed for analysis and description of 
linguistic structuresin the fields of phonetics,phonology, morphology, 
syntax, semantics, pragmatics, sociolinguistics, and applied linguistics 

   

2032301 วรรคดีอังกฤษเบื้องต้น  
Introduction to English Literature 

3(3-0-6) 

 องค์ประกอบต่างๆในวรรณคดีอังกฤษและงานประพันธ์ประเภทต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจ
รูปแบบกวีนิพนธ์ ในล าน านิทาน บทกวี บทเพลง โคลงก าศรวญ กลอนชุด และรูปแบบ
งานประพันธ์ร้อยแก้วในเรื่องสั้น นวนิยาย 

 Literary elements in English and literary genres with an emphasis on the 
understanding of various literary forms, poetry in ballad, ode, lyric, elegy, 
and sonnetand prose fiction in novel and short story 

ล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาเฉพาะด้าน  
 วิชาบังคับ  
 กลุ่มวิชาทักษะภาษา  
2031102 ฟัง – พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

Academic English Listening and Speaking  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
Pre-requisite:Introduction to English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

 การฟังและการพูดในบริบทเชิงวิชาการ การอภิปราย การตั้งและการตอบค าถาม การ
ให้และการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับ การแยกแยะข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ  การสัมภาษณ์บุคคล
ส าคัญ  การรายงานสถานการณ์เชิงวิชาการการอภิปรายกลุ่มและรายงานปากเปล่า  
ตลอดจนการท าสรุปย่อแบบต่าง ๆ จากการฟังที่หลากหลาย 
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 Listening and speaking in academic contexts; discussions; asking and 

answering questions; giving and receiving suggestions and feedback; 

distinguishing facts and opinions through various approaches such as a 

role play, interviewing the important  people, reporting academic 

information, group discussion and oral presentation as well as taking 

notes from various listening sources is also emphasized 

2031105 การเขียนอนุเฉท    
Paragraph Writing 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: การเขียนเบื้องต้น 
Pre-requisite: Introduction to Writing 

3(2-2-5) 

 ลักษณะและองค์ประกอบของตัวอย่างการเขียนข้อความหนึ่งย่อหน้าที่ดีทีมีจุดประสงค์
ที่แตกต่างกัน เช่น การเขียนพรรณนา การเปรียบเทียบ การเสนอข้อขัดแย้ง การบอก
เหตุและผล และการเชิญชวน  ฝึกเตรียมการเขียนข้อความหนึ่งย่อหน้าด้วยโครงเรื่องที่
หลากหลายแบบตามขั้นตอนการเขียน ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่อง การระดมความคิด การ
เขียนเค้าโครง การร่าง การตรวจทาน และการแก้ไข ตามล าดับ เทคนิคในการ
ตรวจทานเนื้อหาของงานเขียนอนุเฉท ได้แก่ การตรวจทานย่อหน้า ประโยคใจความ
ส าคัญ ประโยคสนับสนุนใจความส าคัญและประโยคสรุป ความเป็นเอกภาพในงาน
เขียน สัมพันธภาพ และค าเชื่อมในงานเขียนศึกษาหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขงาน
เขียนอนุเฉท ได้แก่ โครงสร้างประโยค ความสอดคล้องของประธานและกิริยา กาล 
การใช้เครื่องหมาย การใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ประโยคซ้อนและประโยคไม่สมบูรณ์ 
การตรวจทานและแก้ไขงานเขียนอนุเฉทของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 The features and components of good paragraph writing samples with 
different types of writing purposes such as description, comparison, and 
contrast, cause and effect, and persuasion. Practice writing  different 
outlines with correct paragraph components consisting of an 
indentation, a topic sentence, supporting sentences, a concluding 
sentence; using the writing process: choosing a topic, brainstorming 
ideas, outlining, drafting, revising, and editing, respectively; Practice 
writing with different outlines of writing and different ideas following 
several writing purposes and types of paragraphs; techniques of revising 
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paragraph components such as checking indentation, a topic sentence, 
supporting sentences, a concluding sentence, unity, coherence, and 
transitions; grammatical rules for editing a paragraph such as sentence 
structure, subject verb agreement, tense, punctuation, capitalization, run 
on, and fragment, and peer revising and editing in the class 

   

2032101 การอ่านเพื่อการตีความ   
Reading for Interpretation 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Pre-requisite:  Introduction toEnglish Reading 

3(3-0-6) 

 การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทการอ่านแยกแยะระหว่างความจริงและความ
คิดเห็น ระบุจุดประสงค์  ความรู้สึก และทัศนคติของผู้เขียน  การอ่านและตีความ
เนื้อหาที่ผู้เขียนบอกความหมายโดยนัยเอาไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ส านวน การ
เปรียบเทียบโดยใช้ metaphors และ similesบทอ่านมีหลากหลายเช่น การสนทนา
จากสื่ออินเทอร์เน็ต เรื่องแต่ง นิทาน การโฆษณา บทความ ฯลฯ และฝึกใช้กลวิธีการ
อ่านที่เหมาะสมกับการอ่านและการตีความเช่น การท านายเรื่อง การตั้งค าถาม การ
เดาความหมายจากปริบท ฯลฯ 

 Guessing vocabulary’s meanings from context clues, distinguishing fact 
from opinion, identifying purposes, feeling, and attitude of the authors. 
Reading and interpreting implied passages that the writers write by 
idioms, metaphors, and similes. Read variety of passages such as 
conversations in the Internet, fictions, folktales, advertisements, articles, 
etc. Practice employing appropriate reading strategies for reading and 
interpretation such as prediction, questioning, and guessing meanings 
from context clues, etc 

   

2032103 การเขียนความเรียง 
Essay Writing  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: การเขียนอนุเฉท 
Pre-requisite:  Paragraph Writing  

3(2-2-5) 

 องค์ประกอบและฝึกเขียนความเรียงประเภทต่างๆ ได้แก่ การเขียนพรรณนา การเขียน
บรรยาย การเขียนเปรียบเทียบและแสดงความแตกต่าง การเขียนแสดงเหตุและผล 
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และการเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ องค์ประกอบการเขียนความเรียงที่ถูกต้อง ได้แก่ ค าน า 
เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียนโครงเรื่องที่หลากหลายตามจุดประสงค์ที่แตกต่างกันการ
เขียนความเรียงตามขั้นตอนการเขียน ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่อง การระดมความคิด การ
เขียนเค้าโครง การร่าง การตรวจทาน การแก้ไขและการน าเสนอ ตามล าดับศึกษา
เทคนิคในการตรวจทานเนื้อหาและองค์ประกอบของความเรียง ได้แก่ ค าน า เนื้อเรื่อง 
และสรุป ความเป็นเอกภาพในงานเขียน สัมพันธภาพ ค าเชื่อมและการใช้ค าสรรพนาม
ในงานเขียนหลักไวยากรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขงานเขียนความเรียง ได้แก่ 
ค าศัพท์ การสะกด วลี อนุประโยค โครงสร้างประโยค ความสอดคล้องของประธาน
และกิริยา กาล เครื่องหมาย ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ประโยคซ้อน ประโยคไม่สมบูรณ์ 
โครงสร้างคู่ขนาน การตรวจทานและแก้ไขงานเขียนความเรียงของนักศึกษาในชั้นเรียน   

 The components and practice writing several types of essays, such as 
narrative, descriptive, comparison and contrast, cause and effect, or 
persuasive paragraphs, correct essay components consisting of 
introduction, body, and conclusion, paragraphs, practice writing with 
different outlines of writing and different ideas following several writing 
purposes and types of paragraphs.  Writing an essay using the writing 
process: choosing a topic, brainstorming ideas, outlining, drafting, 
revising, editing, and presentation respectively. Techniques of revising 
essay components including introduction, body, and a conclusion 
paragraphs, unity, coherence, transitions, and pronouns in writing. Study 
grammatical rules and techniques for editing a paragraph including 
vocabulary, spelling, phrases, clauses, sentence structure, subject verb 
agreement, tense, punctuation, capitalization, run on, fragment, parallel 
structure, and peer revising and editing in the class  

   

2033101 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 1  
Public English Speaking 1  

3(2-2-5) 

 วิธีการพูดต่อหน้าสาธารณชนในโอกาสต่างๆการกล่าวปราศรัยการกล่าวสุนทรพจน์
และการบรรยายในหัวข้อต่างๆทางธุรกิจเทคนิคการใช้น้ าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม
ในการพูดมารยาทในการพูดและการใช้สื่อต่างๆเพ่ือให้การพูดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      Public speaking techniques on various opportunities from the 
transcripts of speeches and how to present their message in various 
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styles. Focus on practicing the delivery of prepared speeches for given 
situations via techniques of using tone and gestures appropriate for 
speaking, etiquette, and using various media to make speech more 
effective 

   

2033102 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 2 
Public English Speaking 2  
รายวิชาที่เรียนมาก่อน:การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 1  
Pre-requisite:  Public English Speaking I  

3(2-2-5) 

 การพูดในที่ชุมชนแบบที่มีการเตรียมตัวต่อหน้าสาธารณชน โดยเน้นในรูปแบบของการ
น าเสนอและการรายงานประเภทต่างๆ ด้วยภาษา น้ าเสียง ท่าทาง ตลอดจนเทคนิค
และสื่อต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์  

 public speaking with prepared, partly-prepared and impromptu speeches 
with emphasis on techniques of using tone and gestures appropriate for 
speaking in various types of report and presentation 

  

2033104  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
 English Reading for Academic Purposes  

3(3-0-6) 

      กลวิธีต่างๆที่ใช้ในการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ วิเคราะห์โครงสร้าง วิธีการ
น าเสนอข้อมูลและภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ ฝึกแสดงความคิดเห็นต่องานที่อ่านใน
รูปของการอภิปราย หรือข้อเขียน รวมทั้งฝึกการสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการอ่านและรวบรวมเขียนเป็นรายงานได ้

 Strategies used in reading academic texts; analysis of the structure of 
ways to present information and the language of academic texts; 
practice in giving opinions about the texts through oral discussion or 
writing, including practice in analyzing and synthesizing information in 
the form of a report 

   

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  
2031202 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

Phonetics for English Pronunciation 
3(2-2-5) 

 กลไกที่ท าให้เกิดเสียงพูดในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง 
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ต าแหน่งที่เกิดเสียงลักษณะการออกเสียง เสียงสระและพยัญชนะ สัทอักษร ฝึกการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ด้วยวิธีการออกเสียงต่างๆ เช่น การ

ออกเสียงเน้นหนักพยางค์ในค า การออกเสียงเน้นหนักเบาในประโยค การออกเสียง

เชื่อมโยงระหว่างค า การแบ่งช่วงหยุดและวรรคตอน และการออกเสียงท านองสูงต่ า

เพ่ือสื่อความหมายที่แตกต่างกันทั้งในค าและประโยค ใช้เทคนิคการเรียนออกเสียงที่

หลากหลายเพ่ือพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียน เช่น เทคนิคแซโดอิงโดย

การฟังเสียงเจ้าของภาษาและฝึกเลียนแบบการออกเสียงให้ถูกต้องและคล่องแคล้ว 

ตลอดจนฝึกฟังเสียงและส าเนียงการออกภาษาอังกฤษจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจาก

ประเทศต่างๆ เพ่ือให้คุ้นเคยส าเนียงการพูดเพ่ือให้การสื่อสารภาษาอังกฤษที่มี

ประสิทธิภาพ   

 Speech-producing mechanism in English including organs of speech, 

place and manner of articulation, consonant and vowel sounds, 

phonetic alphabets.   Practice correct English pronunciation based on 

phonetics with various ways in the following: word stress, sentence 

stress, linking, pause and thought group and intonation for expressing 

different meaning in words and sentences. Using various pronunciation 

learning techniques for improving students’ English pronunciation such 

as shadowing techniques via listening to native speakers of English and 

fluent and accurate pronunciation practice. Practice listening English 

accent of non-native speakers from different countries to be familiar 

with different accents for effective English communication 
  

2031203 ไวยากรณ์ในบริบทสื่อสาร 
Grammar in Communicative Context  

3 (3-0-6) 

 รูปและการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทสื่อสารโดยให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์ของรูปและการใช้ไวยากรณ์ในโครงสร้างภาษาพูดกับภาษาเขียน อัน
ได้แก่ วจีวิภาค  ล าดับของค า การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน  กรรตุวาจก,กรรม
วาจกและกาลฝึกวิเคราะห์รูปและการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในบริบทสื่อสารภาษาพูด
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และภาษาเขียนในระดับประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน
ด้วยแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนฝึกใช้ไวยากรณ์ที่ได้เรียนมาเพ่ือสื่อสารตามวัตถุประสงค์โดย
ผ่านสื่อเสมือนจริงในชีวิตประจ าวันเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ เอกสารการ
โฆษณา และข้อความจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 Forms and usage of English grammatical structures in communicative 
contexts with emphasis on the relationships between the grammatical 
forms and usage of spoken and written structures including parts of 
speech, word order, sentence forms, subject- verb agreement, voices 
and tensesat the levels of simple sentence, compound sentence, and 
complex sentence. Practice analyzing the grammatical forms and usage 
of spoken and written structures in communicative contexts with various 
exercises which let the students practice using grammar learnt in 
different communicative meaningsvia the daily-life authentic 
materialssuch as newspaper, journals, pamphlets, brochures, 
advertisement pieces of papers, and internet 

   

2032201 ระบบค าและวากยสัมพันธ์  
Morphology and Syntax 

3(3-0-6) 

      การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างค าและประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎี
วากยสมัพนัธ์ โครงสร้างค า กระบวนการหลกัของการสร้างค า การจ าแนกค า ชนิด
ของค า วลี และอนุพากย์  การวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์ของค า โครงสร้าง
องค์ประกอบของวลี อนพุากย์ และประโยค การวิเคราะห์ระบบความสมัพนัธ์ของ
ค า วลี และอนพุากย์ในโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษโดยใช้ทฤษฎีวากยสมัพนัธ์  

      Analysis of English word and sentence structures using syntactic 
theory; words structures, major processes of word formation, 
classification of words, word classes, constituent structures of phrases , 
clauses, and sentences; syntactic analysis of words, phrases, clauses 
within English sentence structures 

  

2033201 อรรถศาสตร์    
Semantics 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีอรรถศาสตร์การวิเคราะห์ความหมายระดับค ากลุ่มค าและประโยคที่ใช้ในบริบท
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สื่อสารทางภาษาอังกฤษความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของค าในประโยควิธีการ
ตีความหมายทางตรงและทางอ้อมและความหมายในพจนานุกรม 

 Semantics theory, analysis of word, phrase and sentence levels used in 
the English communicative context, semantic relationship of words in a 
sentence, methods of direct and indirect interpretations, and meanings 
in a dictionary 

  

 กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม  
   

2031301   ภูมิหลังทางวรรณคดีตะวันตก    
Backgrounds of Western Literature  

3(3-0-6) 

 เรื่องราวเทพปกรณัมกรีก-โรมัน พระคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในวรรณคดี
ตะวันตก เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาวรรณคดีอังกฤษต่อไป 

 Greek and Roman mythology, and The Bible in term of their influence 
on idea in Western literature 

   

2033301 ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา  
English for Thai Studies 

3(2-2-5) 

 สังคมวัฒนธรรมไทย รวมถึงสภาพภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ธรรมเนียม
ปฏิบัติ ประเพณี อาหาร ศิลปะการแสดง ค่านิยมและความเชื่อ น าเสนอข้อมูลโดยใช้
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านการจด
บันทึก การรายงาน งานวิจัย การแปล และการน าเสนอด้วยสื่อต่างๆ 

 Thai socio-culture including geography, history, religious, customs, 

traditions, cuisine, performing arts, values and beliefs, presented in 

English via the varieties of technology, development of study skills 

covering note-taking, reporting, research, translation, and presentation 

with various media 
   

2033302 ร้อยกรอง-ร้อยแก้วเบื้องต้น    
Introduction to Prose and Poetry  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  วรรคดีอังกฤษเบื้องต้น  
Pre-requisite:Introduction to English Literature 

3(3-0-6) 
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      การวิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้วที่เป็นภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ 
และเลือกสรรงานเขียนที่เป็นที่นิยมและมีคุณค่าสูงมาอ่านเพ่ือให้เข้าใจรูปแบบการ
เขียนและการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย การถ่ายทอดอารมณ์ จินตนาการและ
ทัศนคติของผู้ประพันธ์ การสะท้อนสภาพสังคม วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ในแต่ละยุคสมัย
จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ การค้นคว้า การอ่าน การอภิปราย และการเขียนโดยน าเสนอปากเปล่าหรือ
เขียนเป็นส านวนภาษาท่ีสื่อความหมายเข้าใจง่าย 

      Analysis of various types of poetry and prose written in English 
selected with care based onpopularity and high value to understand 
genre, language conveyance of meaning, mood, and tone, imagination, 
attitudes of authors, social and cultural contexts, etc. in each period. 
Learners-centered learning activities with emphasis on letting learners 
participate in learning, searching, reading, discussing, and writing through 
written or oral presentation with simple, understandable, and 
meaningful expressions 

2033303 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Intercultural Communication  

3(3-0-6) 

 ทักษะพ้ืนฐานของการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในบริบทต่างๆการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารต่าง
วัฒนธรรมลักษณะการใช้ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างชนต่างวัฒนธรรม 

 Basic skills of communication in different cultures, understanding 
cultural diversity in different contexts, solving problems and obstacles of 
intercultural communication, use of language and intercultural 
communication, and factors related to communication among people 
from different cultural backgrounds 

   

 กลุ่มวิชาการแปล  
   

2031401 การแปลเบื้องต้น    
Introduction to Translation 

3(2-2-5) 

 หลักการและกระบวนการแปล  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและ
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ภาษาไทยในด้านโครงสร้างประโยค ค า วลี ส านวนต่าง ๆ วัฒนธรรม ธรรมเนียม
ประเพณี เพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  สื่อสารด้วยการแปลโดย
บูรณาการทักษะภาษาสัมพันธ์ (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน) และฝึกใช้พจนานุกรมเพ่ือเลือก
ความหมายที่เหมาะสมในงานแปล   แปลประโยค ข้อเขียน บทความ สิ่งตีพิมพ์ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

 The fundamental principles and process of translation; the comparison 
of differences between English and Thai in sentence structures, words, 
phrases,  expressions, cultures, customs and traditions in interpreting the 
appropriate meanings and styles; the integration of the four skills 
(listening-speaking-reading-writing) in communicating through translation; 
the practice of monolingual and bilingual dictionary use in identifying 
correct meanings; the practice of translating sentences, short passages, 
articles, published materials from English into Thai and Thai to English 

   

2032401 การแปลเชิงวิชาการ     
Academic Translation 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: การแปลเบื้องต้น 
Pre-requisite:  Introduction to Translation 

3(2-2-5) 
 

 หลักการแปลงานวิชาการและเอกสารทางราชการต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเชิงปฏิบัติการโดยเน้นความถูกต้องและการใช้ค า
และภาษาที่เหมาะสมศึกษาโครงสร้างวิธีการใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาทางวิชาการ 
รวมทั้งความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องวงวิชาการในสาขาวิชาแขนงต่างๆ  ฝึกวิเคราะห์
สาเหตุของข้อผิดพลาดในการแปลและวิธีแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นตลอดจนฝึกหา
ข้อมูลและเครื่องมือเพ่ือช่วยในการแปลงานวิชาการ 

 Translation principles of academic works and official documents from 
English-Thai and Thai-English. Practical translation with emphasis on 
language accuracy and usage of appropriate words and expressions. 
Study of text structure, language, technical terms and expressions as 
well as background knowledge relating to different academic areas. 
Analysis of translation problems and mistakes and discussion of 
appropriate techniques to solve and correct them. Study of research 
methods for information necessary for translating academic texts 
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2033401 การแปลแบบล่ามเบื้องต้น  
Introduction to Simultaneous Interpretation  

3(2-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการแปลแบบล่าม หลักการ กลวิธี และกระบวนการของการแปล
แบบล่าม การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบภาษาพูดเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การแปลแบบล่ามและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมการเรียนรู้
มุ่งเน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่ามเบื้องต้นในสถานการณ์จัดขึ้นหรือใน
สถานการณ์จริงๆ 

 Introduction to simultaneous interpretation, principles, strategies and 
process of interpreting, analysis of styles and patterns of oral 
communication to develop learners’ basic interpretation skill to be able 
to apply it appropriately.Learning activities for encouraging learners to 
practice  basic interpretation in both provided situations and real 
situations 

 กลุ่มวิชาการวิจัย การค้นคว้าอิสระ การสัมมนา  
  

2034901 วิจัยทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to English Research  

3(2-2-5) 

 ความหมาย แนวคิด และหลักการของการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ การก าหนดหัวข้อ
วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย การด าเนินการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้
สถิติ การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานวิจัย 
และการน าเสนองานวิจัยเป็นต้นการเรียนประกอบด้วย 2 ส่วนคือเรียนในชั้นเรียนและ
ศึกษาด้วยตนเองทักษะการวิจัยในชั้นเรียนการสร้างแบบสอบถามการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นต าราวารสารและ
เว็บไซต์เป็นต้นฝึกท างานเป็นคู่และท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเลือกหัวข้อและรูปแบบของ
โครงการที่จะศึกษาขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาท ารายงานและน าเสนอ
โครงงานวิจัย 

 Meaning, concept and principle of research relevant to English, research 
topic, research questions, research objectives, literature review, 
conceptual framework, research procedure, research tools, data 
collection, research statistics, data analysis and interpretation, abstract 
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writing, research report writing, and research presentation, etc.Two parts 
of the course: in-class and self- study, classroom research skills, creating 
a questionnaire and interview form, self -study skills from various 
sources such as textbooks, journals and websites, etc., pair work and 
group work  to select a topic and theme of the  independent project to 
study, get advice from an advisor, report and present the research 
project 

  
 

 วิชาเลือก  
  กลุ่มวิชาทักษะภาษา 
   

2032102 
 

การอ่านเพื่อหาข้อมูล 
Reading for Information 

3(3-0-6) 

      การอ่านงานเขียนประเภทให้ข้อมูลโดยใช้กลวิธีการอ่าน  เช่น  การวิเคราะห์
โครงสร้างภาษา  การจัดเรียงข้อความการสังเกตค าอ้างอิงและค าเชื่อม  การสรุปข้อมูล
ที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครงและเขียนสรุปความ 

      Reading informative texts by using reading strategies such as analysis 
of the language structures and text organization, recognizing references 
and discourse markers; outlining and summarizing as well as expressing 
the ideas about the texts 

  

2033103 การอภิปรายและโต้วาที 
Discussion and Debate 

3(2-2-5) 

 วิธีการพูดต่อหน้าสาธารณชนในโอกาสต่างๆการกล่าวปราศรัยการกล่าวสุนทรพจน์
และการบรรยายในหัวข้อต่างๆทางธุรกิจเทคนิคการใช้น้ าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม
ในการพูดมารยาทในการพูดและการใช้สื่อต่างๆเพ่ือให้การพูดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 Public speaking techniques on various opportunities, delivering speeches 

on business topics, techniques of using tone and gestures appropriate 

for speaking, etiquette, and using various media to make speech more 

effective. 
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2033105 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English Writing 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: การเขียนความเรียง 
 Pre-requisite:  Essay Writing 

3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์งานเขียนบทคัดย่อ บทความวิชาการ และบทความวิจัย จากแหล่งข้อมูล
ที่น าเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย รวมทั้งค าศัพท์ วลี ลักษณะประโยค และ
รูปแบบที่ใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ ลักษณะและองค์ประกอบของงานเขียนเชิง
วิชาการประเภทต่างๆ และเขียนบทความวิชาการสั้นๆ เพ่ือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจน ศึกษาการเขียนถอดความ การเขียนสรุป และการเขียนอ้างอิง 

 Analysis of abstracts, academic articles, and research articles from 
resources presenting academic or research articles, including Vocabulary, 
phrases, sentences, and genre used in academic writing, features, and 
structures of academic writings, and write short academic writing for 
academic presentation including study how to paraphrase, summarize, 
and write references 

   

2033106 การเขียนงานในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
Journalistic Writing  

3(2-2-5) 

 หลักการเขียนประเภทต่างๆในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร  ฝึกเขียนข่าว บทความ บท
วิจารณ์ บทบรรณาธิการและอ่ืนๆ 

 Principles of various forms of journalistic writing; practice writing of news, 
features, reviews, editorials and other types of articles that appear in 
newspapers and magazines 

  
 

 

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  
2033202 ภาษาศาสตร์ประยุกต์   

Applied Linguistics 
3 (3-0-6) 

 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในวงการศึกษา เช่นการสอน และการ
เปรียบเทียบเพ่ือดูความแตกต่างระหว่างภาษามาตรฐานและไม่มาตรฐาน 

 The application of linguistics knowledge to education such as language 
teaching and using linguistic skills to contrast standard English with non-
standard English 
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2033203 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
Sociolinguistics 

3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมรูปแบบภาษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนที่มีความ
แตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์และทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคมที่ส่งผลต่อ
การใช้ภาษาการแปรของภาษาและความหลากหลายทางภาษาเป็นต้น 

 Relationship between language and society, Language patterns related 
to people with geographical Ethnic and economic differences, Social 
structure affecting language use, variability of language and linguistic 
diversity, etc 

  

2034201 วัจนปฏิบัติศาสตร์  
Pragmatics 

3 (3-0-6) 

 ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสาร ตัวบ่งบอก 
ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะห์บทสนทนา การ
เก็บข้อมูลภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการวิเคราะห์ภาษาเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์เพ่ือให้
ผู้เรียนตระหนักในความแตกต่างของวัฒนธรรมและบทบาททางสังคมของผู้ฟังและผู้
พูด  เพ่ือให้โต้ตอบในการสนทนาได้อย่างเหมาะสม การศึกษาจากต ารา จากการฟัง
เจ้าของภาษาสนทนา และอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการสนทนา  ซึ่งท าให้ท านายการ
โต้ตอบในการสนทนาได้   

 Language and the English language from a pragmatic perspective, 
general theories of communication, conversational implicature, deixis, 
speech act theory, conversation analysis. To raise learners’ awareness of 
the differences of cultures and social roles of the listeners and the 
speakers, in order to make proper responses. Examination of texts from 
transcriber authentic conversation and published dialogues, with 
indication of how responses can be predicted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม 
2032302 การละคร  

Drama 
3(2-2-5) 

 ความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของละครภาษาอังกฤษ ตลอดทั้ง 
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รูปแบบการเขียนบทละครและแนวคิดของนักเขียนทั้งยุคละครคลาสสิกและละคร
ร่วมสมัย โดยมุ่งเน้นให้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านการแสดงโดยใช้บทละคร
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  

      Backgrounds, meanings, elements, types of English drama, including 
play script writing styles and the concepts of writers from both classical 
period and contemporary period by emphasizing on practicing English 
skills through acting by using drama scripts for English skills 
development     

  

2033304 วรรณกรรมร่วมสมัย 
Contemporary Literature 

3(3-0-6) 

 งานวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองในศตวรรษที่  20   ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  
เพ่ือให้เห็นลักษณะการเขียนที่ต่างออกไปจากรูปแบบเดิม  และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพของมนุษย์และสังคมที่สะท้อนอยู่ในงานวรรณกรรม 

      Prose and poetry written in English in the twentieth century to see 
the humans’ behavior and social norms portrayed in these pieces 

2033305
  

เรื่องสั้น     
Short stories 

3(3-0-6) 

 องค์ประกอบ ลักษณะ และประเภทต่างๆของเรื่องสั้น โดยเลือกจากผลงานของ
นักเขียนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อเมริกา ยุโรปและเอเชียเพ่ือให้เห็นแนวคิดของ
นักเขียนแต่ละคน 

 The elements, forms, and types of short fictions selected from English, 
American, European, and Asian authors to examine their ideas 

  

2033306 นวนิยายสมัยใหม่   
Modern Novels 

3(3-0-6) 

 นวนิยายของอังกฤษและอเมริกันหลังศตวรรษที่  19 โดยเลือกศึกษางานของนักเขียน
ที่ส าคัญ  เช่น  Green, Faulkner, Hemingway และรวมทั้งงานเขียนในสมัยที่เป็นที่
สนใจของผู้เรียนด้วย  เพ่ือให้เห็นพัฒนาการในด้านแนวคิด  รูปแบบ  และลีลาการ
เขียนของนวนิยายในสมัยนี้ 

 British and American novels after the 19th century by selecting the 
novels of major writers such as Green, Faulkner, Hemingway, etc. and 
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of contemporary writers which are interesting for the learners. The 
purpose f study is to see the development of the themes, the forms 
and the styles of the novels of this period 

  

 กลุ่มวิชาการแปล 
  

2032402 การแปลข่าวจากสื่อ 
Media Translation 

3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างของหัวข้อข่าว แปลหัวข้อข่าว การจับใจความส าคัญของข่าว 
การยกข้อเท็จจริง ออกจากข้อคิดเห็น การแปลข่าว บทความจากสื่อต่างๆ 

      Analyzing the structures of headlines, translating the headlines, and 
find the main ideas of news, differentiating facts from opinions as well 
as translating news and articles from various media 

  

2032403
  

การแปลวรรณกรรม   
Literary Translation 

3(2-2-5) 

 การแปลวรรณคดีทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอด
วัฒนธรรม อารมณ์ ความรู้สึก และ สุนทรียของภาษา 

      Translating in both in prose and poem, focusing on culture, 
emotions, feeling, thoughts, and linguistic aesthetic 

  
 

2034401 การแปลแบบล่ามติดตามตัว 
Liaison Interpretation  

3(2-2-5) 

 วิธีการแปลล่ามชนิดพูดตามและฝึกการแปลล่ามชนิดพูดตามในบริบทต่างๆ ฝึกการ
น าทฤษฎีทางภาษาและหลักการแปลมาประยุกต์ใช้ในงานล่าม ฝึกการฟังเพ่ือจับ
ใจความ การจดบันทึก และการพูดเพ่ือสื่อสารข้อมูล ศึกษาวิธีการหาข้อมูลอ้างอิงเพ่ือ
เตรียมน าไปใช้ในการแปลล่าม ศึกษาวิธีแก้ปัญหาในบริบทของงานล่าม 

 Consecutive interpretation and the contexts where consecutive 
interpretation is required. Application of language theory and 
translation principles to interpretation. Listening comprehension, note 
taking and oral communication skill development. Study of research 
methods used in acquiring reference information for interpretation. 
Discussion of problem solving techniques in the interpretation context   
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 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
   

2032701 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
English for Public Relations 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ค าศัพท์ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษเช่นแผ่นพับป้ายและสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นต้น 

 English used for publicizing products, agencies and organizations, 
vocabulary, expressions and structure of English used for public 
relations, production of public relations media in English such as 
brochures, advertising boards and other online media, etc 

   

2032702
  

ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและส านักงาน 
English for Secretarial and Office Work 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับส านักงานค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับงานเลขานุการและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานการรับโทรศัพท์การนัดหมายการจัดแฟ้มเอกสารการจัด
ประชุมการเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจเบื้องต้นฝึกใช้โปรแกรมชุดส านักงานและ
ฝึกทักษะงานเลขานุการในส านักงาน 

 Using English for office work, vocabulary and expressions for secretarial work 
and office equipment, handling telephone, making appointments, filing, 
arranging meetings, writing basic business correspondence, and practice using 
Microsoft Office Suite and secretarial skills in an office 

   

2032703 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน  
Mass Media English  

3(2-2-5) 

 ทฤษฏีและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อมวลชนต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสาร
แผ่นพับหนังสือเดินทางโฆษณาและจดหมายรับสมัครงานรวมถึงสื่อโทรทัศน์วิทยุ
และอินเตอร์เน็ตศึกษาค าศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษในการพาดหัวข่าวฝึก
แปลวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับบทความท่ีอ่าน 

 Theories and styles of using English in various printed media such as 
newspapers, magazines, brochures, itineraries, advertisements, 
application letter, including multimedia like television, radio and 
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internet, study vocabulary and syntactic structures of news headlines, 
and practice translating, analyzing and discussing articles  

2033701 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 
English for Hospitality  

3(2-2-5) 

      การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณจริงในอุตสาหกรรมบริการ 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมบริการด้านการ
บิน การท่องเที่ยว และการโรงแรม โดยการท ากิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการโดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ือ
พัฒนาความรู้สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  

 improving English skills used in real situation in service industries, 
vocabulary and expressions required in all areas of services industries 
of English at airport, English for tourism, and English at hotel through 
various activities of service industries inside and outside classroom in 
real-life situations for improving English language competence 

   

2034701 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย 
English for Salesperson  

3(2-2-5) 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์จริงด้านการขาย การใช้ค าศัพท์ 
การใช้ส านวนภาษาอังกฤษด้านการขายต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน ามาใช้ในสถานการณ์
จริง และตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทด้านการขาย เช่น พนักงานขายสินค้า
ในสนามบิน จิวเวอร์รี่ บริษัทห้างร้านต่างๆ    

      ImprovingEnglish skills used in real-world sales situations. Use of 
vocabulary and English expressions in sales with emphasis on sales 
practice in real situations in response to needs of sales companies 
such as salesperson at airport, Jewelry shops, and department stores  

2034702 ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม 
English for Meetings 

3(2-2-5) 

 การใชภาษาอังกฤษในการจัดเตรียมการประชุม การเริ่ มตนการประชุม การ
ด าเนินการประชุม การขอและแสดงความคิดเห็น การสรุปผลการประชุม การเลิก
ประชุม 

      Using English in arranging a meeting; starting a meeting; chairing a 
meeting; asking and giving opinions; summarizing the results; ending a 
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meeting 
 กลุ่มวิชาการวิจัย การค้นคว้าอิสระ การสัมมนา 

 

   

2034902 สัมมนาประเด็นทางภาษาอังกฤษ 
Seminar in English Issues   

3(2-2-5) 

      ประเด็นปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในฐานะภาษาต่างประเทศโดยการ
น าปัญหาที่พบจากการเรียนวิชาต่างๆ และ/หรือจากประสบการณ์จากการฝึกงานมา
อภิปราย วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้าทางวิทยาการจากสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือน ามาอภิปรายใน
ชั้นเรียน เน้นค้นคว้าด้วยตนเอง และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
รวมทั้งมีการน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นในรูปของการรายงานปากเปล่าและการ
เขียน  

      Problem issues of learning English as a foreign language through 
their own and/or other experiences, through prior independent study, 
formal course work and field experience. An analysis of current 
domestic and international social, cultural, economic, and 
technological issues through news from various media, with emphasis 
on research skills, oral presentations, class discussion and report writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
2034801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Preparation for Professional Experience Training  
2(90) 

   

 จ าลองสถานการณ์ในที่ท างานเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางด้านธุรกิจในที่ท างานต่างๆเช่นส านักงานโรงแรมภัตตาคารบริษัทน าเที่ยวและ
สถานีต ารวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นทักษะการท างานและเทคนิคการแก้ปัญหาในการ
ท างานการพัฒนาบุคลภาพและทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 เป็นต้นรวมทั้งจัดให้
มีการสอบประเมินผลความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานTOEICtest ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง 

 Stimulation through work situation to encourage students to practice 
English for communication in workplaces such as offices, hotels, 
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restaurants, travel agencies and immigration police stations, etc., work 
skills and problem solving techniques, personal developments, and work 
skills in the 21stcentury as well as providingthe students’ English 
proficiency test with the standard TOEIC test but passing the test with 
not less than the provided scores before practical experiences in real 
life situations 

   

2034802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Professional Experience Training  

6(450) 

 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริงฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้ง  4 
ทักษะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในสถานที่ต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐจัด
สัมมนาก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายงานและน าเสนอการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 Providing students with practical experiences in real life situations, 
practice in English 4 skills for a period of not less than 15weeksin various 
places of both government and private sectors, seminar before and after 
professional experience, and report and present experiences obtained 
from the experience training 

 หรือ  
2034803 การเตรียมความพร้อมกิจศึกษา 

Preparation  for Cooperative Education  
2(90) 
 

   
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการของสหกิจศึกษาระเบียบและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
เทคนิคการเลือกอาชีพเทคนิคการสัมภาษณ์งานเทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอการพัฒนาบุคลิกภาพการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมองค์กรและ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานเป็นต้นรวมทั้งจัดให้มีการสอบ
ประเมินผลความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานTOEIC test ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง 

 Principles and concepts of cooperative education, process cooperative 
education, rules and regulations related to cooperative education, skills 
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in accordance with professional standards of each area, career selection, 
job interview techniques, reporting and presentation techniques, 
personality development, preparation for being entrepreneurship, 
organizational culture, and English communication skills for work as well 
as providing the students’ English proficiency test with the standard 
TOEIC test but passing the test with not less than the provided scores 
before practical experiences in real life situations 

   

2034804 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  

6(450) 

 การปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานณสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15สัปดาห์มีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก
มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอนมีการน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับงานที่ท ามีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องจัดท ารายงานและน าเสนอผลจากการปฏิบัติงาน 

 Full time employment as an employee at the workplace, or both public 
and private sectors for a period of not less than 15weeks, steps of  job 
application and selection process, clear task assignment, knowledge 
integrated to apply to the assigned work, cooperate with the relevant 
professional development organizations, report and present work 
performance 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6 หน่วยกิต 
  

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  โดยเลือกเรียนจาก
รายวิชา หรือในรายวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 



- 64 - 

 

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

ล าดับ 

ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา

วิชาเอก 

สถาบัน/ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ภาระงานสอน 

1 นายศุภกิจ  ภูวงค์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ด้าน

ภาษาอังกฤษ 

M.A. 
(Linguistics) 
 
ศน.บ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

Banaras Hindu 
University, India 
พ.ศ. 2545 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. 

2542 

เอกสารประกอบการสอน /ต ารา 
1. Phoowong, S. (2014). English Syntax 1. 
Buriram: Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University, 157 
pages. 
2. Phoowong, S. (2014). English Phonetics. 
Buriram: Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University, 225 
pages. 
บทความวจิัย 
Phoowong, P. (2016). Development of 
English Pronunciation Skill through 
English Songs. Academic Journal of 
Humanities and Social Sciences: Buriram. 
(Special Volume 2016): PP. 189-202.  
ภาระงานสอน 
9 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2031202 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียง 
2032201 ระบบค าและวากยสัมพันธ ์
2031201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

2 นายชมพู    
อิสริยาวัฒน์ 
 

อาจารย์ M.A. (English) 
 
พธ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)  

University of Pune, 
India พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2543 

เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
Isariyawat, C. (2017). Introduction to 
English Literature. Buriram: Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Buriram 
Rajabhat University, 142 pages. 
บทความวจิัย 
1. Isariyawat, C. (2016). Need for 
Developing English for Communication of 
People at Nongki Municipality in Buriram 
Province: Proceedings of the 4th Rajabhat 
University National and International 
Research and Academic Conference 
(RUNIRAC IV), PP. 221-227. Buriram: 
Buriram Rajabhat University. 
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2. ชมพู อิสริยาวัฒน.์ (2560). การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับพ่อค้า แม่ค้า เจา้หนา้ที่เทศบาลต าบล
หนองกี่ อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์. รมยสาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), 231-244. 
ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2032301 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น  
2033302  ร้อยกรอง-ร้อยแก้วเบื้องต้น 
2031301  ภมูหลังทางวรรณคดีตะวนัตก 

3 นายสิทธิศักดิ์  
พงผือฮ ี 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์พ.ศ. 2549 

เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
Pongpuehee, S. (2017). Paragraph Writing. 
Buriram: Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University, 320 
pages.  

บทความวิจัย 
1. Pongpuehee, S., & Prachanant, 

N. (2016). The Implementation  

of an ESP Curriculum for  

Hospitality Industry Personnel  

in Buriram Province.  

Proceeding of the First  

International Conference on  

Language  

Development:ICLD2016 (pp.  

383-385). Vietnam: Ton Duc  

Thang University. 

 
 

2. Pongpuehee, S., Prachanant, N., 
Moendee, R., Chanuanchai, P., Kanshon, 
C., and Boondee, J.. (2016). Research and 
Development of English Language Skills 
of Hospitality Industry Personnel in 
Buriram Province towards the ASEAN 
Community Preparation. Academic 
Journal of Humanities and Social 
Sciences: Buriram. (Special Volume 2016): 
PP.127-141. 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชา 

ภาระงาน 
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

1. นายศุภกิจ ภูวงค์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

M.A. 
ศน.บ 

Linguistics 
ภาษาอังกฤษ 

9 

2. นายชมพู  อิสริยาวัฒน์ อาจารย์ M.A. 
พธ.บ. 

English 
ภาษาอังกฤษ 

9 

3. นายสิทธิศักดิ์  พงผือฮี อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

15 

ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2031104 การเขียนเบื้องต้น  
2031105 การเขียนอนุเฉท 
2032103 การเขียนความเรียง 

4. นายสมยงค ์
โสมอินทร ์
 

อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
พธ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

University of 
Mysore, India ค.ศ. 
2006 
มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2543 

เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
Somin, S. (2017). Introduction to 
Linguistics. Buriram: Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Buriram Rajabhat 
University, 141 pages. 
ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห์  
1551103 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น 
1552501 การแปลเบื้องต้น 
1553106 อรรถศาสตร ์

5. นายเฉลมิเกียรติ  
เย็นเพชร 
 

อาจารย ์ ศษ.ม.(การ

สอน

ภาษาอังกฤษ)

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ 

โทวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง พ.ศ. 
2558 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรีพ.ศ. 2542 

เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
Yenphech, C.  (2017). Semantics. Buriram: 
Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University, 130 
pages. 
 

ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห ์
1553106 อรรถศาสตร ์
2033301 ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา 
2034201 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชา 

ภาระงาน 
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

4. นายสมยงค์  โสมอินทร์ อาจารย์ M.A. 
พธ.บ. 

Linguistics 
ภาษาอังกฤษ 

15 

5. นายเฉลิมเกียรติ  
เย็นเพชร 

อาจารย์ ศษ.ม. 
ค.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

15 

6. นายอัครพนท์  เนื้อไม้หอม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
M.A. 
พธ.บ. 

Linguistics 
Linguistics 
ภาษาอังกฤษ 

6 

7. นางสาวเสาวรจ  
เรืองไพศาล 

อาจารย์ ศศ.ด. 
 

ศษ.ม. 
 

กศ.บ. 

English as an 
International Language 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

15 

8. นายบ ารุง  กันรัมย์ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ 

15 

9. นายค าภีรภาพ  อินทะนู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
M.A. 
พธ.บ. 

English 
English  
การสอนภาษาอังกฤษ 

9 

10. นางสาวญาดา  รามฤทธิ์ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

15 

11. นางสาวภูริสา วัชเรนทร์วงศ ์ อาจารย์ ศศ.ม. 
 ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ 

9 

12. นางสาวชายุดา จันทะปิดตา อาจารย์ ศษ.ม. 
 
 

ศศ.บ. 

Teaching English as a 
Foreign Language (TEFL) 
Business English 
ภาษาอังกฤษ 
 
 

15 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชา 

ภาระงาน 
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

13. นายสุรชัย ปิยานุกูล อาจารย์ Ph.D. 
ศษ.ม. 

 
ศศ.บ. 

Reading 
การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

15 

 

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนามการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

จากการประเมินความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน

เข้าสู่การท างานจริงดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาซึ่งจะจัด

อยู่ในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน  

 4.1มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนามการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 1.ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

 2.บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

 3.มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 4.มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับ 

สถานประกอบการได้ 

 5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 

 ข้อก าหนดในการท าวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษา ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา และการ

ประยุกต์ใช้ภาษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษา โดยอาจจะเป็นการวิเคราะห์ถึงภาษา  

รูปแบบภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน ศึกษาภาษา รูปแบบภาษา

จุดประสงค์ของผู้แต่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมประเภทต่างๆ 

โดยมีจ านวนผู้วิจัยเดี่ยวหรือกลุ่ม 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นวิจัยที่มุง่เน้นการสร้างผลงานเพ่ือพัฒนางานด้านความรู้ความเข้าใจในด้าน

ภาษาและด้านท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง  

5.1ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจัยเป็นการศึกษาในห้องเรียน โดยนักศึกษาต้องมีความเข้าใจกระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน เริ่มตั้งแต่ 

การเลือกหัวข้อวิจัย การสืบค้นข้อมูลหรือวรรณกรรมที่เก่ียวข้องการเลือกระเบียบวิธีวิจัย การน าเสนอ

เค้าโครงร่างหัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ผล การอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยและ

การน าเสนอผลการวิจัย  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้จากทักษะการท าวิจัย 

5.2.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหากระบวนการด าเนินการวิจัย 

5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

5.2.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและอภิปรายผล 

5.2.5 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5.2.6 สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน  

5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษาได้แก่ 



- 70 - 

 

5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อวิจัยที่นักศึกษา

สนใจ 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 

อุปกรณ์และวัสดุส านักงาน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลกลไกการทวนสอบมาตรฐาน 

5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์

ประจ าวิชา อาจารย์อื่นอย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดใน

แต่ละข้ันตอน การน าเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการที่สาขาวิชาแต่งตั้ง 
 



หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามแนวคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 4. มี

ความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเพ่ือประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม    

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น

จึงก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 

1.มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ 

ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาการ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม    

 2. มีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในระดับดีมาก มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

และ/หรือวรรณคดีอังกฤษและ/หรือภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในระดับดี มีความรู้ ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์และสามารถน าหลักการไปประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน 

 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล และคิดแบบองค์รวม สามารถ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพ้ืนฐานความรู้ที่เรียน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน 

 4. มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายให้ลุล่วง มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มี

ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีและสามารถ

แสดงออกการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

 5.  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  อาชีพ  และสังคมประเทศชาติ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

    1.1 สามารถท างานท่ีได้รับ

มอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วง

ตามเวลาที่ก าหนด 

   1.2 สามารถท างานท่ีได้รับ

มอบหมายโดยไม่ละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

   1.3 สามารถน าองค์ความรู้

ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ

สังคม 

 

- มอบหมายงานให้ผู้เรียน

สืบค้นข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนน าเสนอ

งาน อภิปรายกลุ่มและแสดง

ความคิดเห็น 

- เน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์

พฤติกรรมตนเองและผู้อื่นหรือ

อภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ทางความคิดเพ่ือให้ผู้เรียนเห็น

ค่านิยมของตนเองได้ชัดขึ้น 

- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

- ใช้การสังเกตพฤติกรรม 

- การประเมินตนเอง 

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น

เรียนหรือกลุ่มงาน 

- การสอบข้อเขียน 

- การประเมินผลงานที่

มอบหมายโดยผู้สอน 

- การประเมินผลงานโดยใช้

โปรแกรมออนไลน์ที่ใช้

ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

การเขียนทางวิชาการ  

 

2. ด้านความรู้ 

   2.1 สามารถฟังและพูดโต้ตอบ

ด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้าน

วิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ สรุป

ใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่

ฟังได้ถูกต้อง สามารแยกแยะ

ประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และ

สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูป

ปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง

ครับถ้วน ทั้งนี้เทียบเท่าระดับ C1  

_(Proficient User) ตาม

-  การบรรยาย อภิปราย 

-  การใช้กรณีศึกษา  

- การสอนแบบภาคสนาม 

- การศึกษาดูงาน 

- การฝึกปฏิบัติ 

- การฝึกงาน  

- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

- การศึกษาคันคว้าโดยอิสระ 

- การระดมสมอง  

- การสรุปประเด็นส าคัญ หรือ

น าเสนอผลของการสืบค้นที่

ได้รับมอบหมาย  

- ใช้การสอบข้อเขียน  

- การสอบปากเปล่า  

- การสอบปฏิบัติ  

- การเขียนรายงานและน าเสนอ

ปากเปล่า 

- การสังเกตจากการให้ผู้เรียน

แสดงความคิดเห็น 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

มาตรฐานสากล Common 

European Framework of 

Reference for Languages: 

learning, teaching, assessment 

(CEFR) 

   2.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ด้านต่างๆ สามารถวิเคราะห์

ความหมายและที่มาของค าตามหลัก

วิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ 

สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและ

ความหมายของวลีและประโยคตาม

หลักวากยสัมพันธ์ภาษาศาสตร์ 

ตลอดจนสามารถวิเคราะห์

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานา

ภาษาอังกฤษโลก (World 

Englishes) 

   2.3 สามารถอ่าน ตีความ 

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม

ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบท

ละครอังกฤษและอเมริกันและที่

ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าใจความส าคัญของ

- การน าเครื่องมือและ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม 

 อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ 

  2.4 สามารถแปลข้อความและตัว

บทประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัว

บทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้

ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย อัน

เป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและ

โครงสร้างของทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้

จากการประมวลผลการเรียนรู้

ทั้งหมดเพ่ือใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   3.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิด

วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ

สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

    

 

-  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

-  จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 

-  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

-  สอนแบบตั้งค าถามและแก้

โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

และคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

อย่างมีวิจารณญาณ 

-  ศึกษาโดยใช้ปัญหาและแสดง

บทบาทสมมุติ 

- จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม 

กรณีตัวอย่าง สถานการณ์

- ใช้การระดมสมอง 

- การสรุปประเด็นส าคัญ 

- การท ารายงาน 

- การน าเสนอผลของการสืบค้น

ที่ได้รับมอบหมาย 

- การสัมมนา    
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

จ าลอง   และสะท้อน

กระบวนการคิดของตนเอง  

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจ
บทบาทของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับ
ความหลากหลายในสถานที่ท างาน
และสังคม   
4.2 สามารถประมวลทักษะและองค์
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน ามาใช้
ในการท างานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

- การเลือกใช้วิธีสอนที่

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เช่น

บรรยาย การทบทวน การฝึก

ปฏิบัติการ การสัมมนาและ

เทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 - การเรียนรู้จากสถานการณ์ 

จากการฝึกประสบการณ์และ

การวิจัย โครงงาน ถาม-ตอบ 

-  มอบหมายงานกลุ่ม น าเสนอ

เพ่ือฝึกท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นคู่ 

กลุ่มย่อยและกลุ่มใหม่ 

- ใช้การสังเกตพฤติกรรม 

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน

กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและ

ผู้สอน 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.1 สามารถแยกแยะประเภทของ

ข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อออนไลน์ สามารถน าเสนอ

รายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยี 

  5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี

อยู่ในปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนา

กระบวนการท างานด้าน

-  น าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า

เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์/โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การสื่อสารแบบ 

Online 

-  ใช้สื่อเคลื่อนไหวประกอบการ

น าเสนอ/การท าโครงงาน 

-มอบหมายงานที่ต้องคิดในการ

ใช้คณิตศาสตร์เพ่ือค านวณและ

ใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 

 

- ใช้การมอบหมายงานที่เน้นให้

ผู้เรียนประมวลความรู้ในชั้น

เรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มี

ความน่าเชื่อถือทางวิชาการ

(Digital Literacy)  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างาน (Digital Literacy) 

 

-  ก ากับดูแลการใช้สื่อประกอบ 

การน าเสนอจนเกิดเป็นนิสัย 

-  จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน

การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ

พ้ืนฐาน การใช้พูด ภาษาเขียน

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  โดยมีการให้ข้อมูล

ป้อนกลับและการให้ความ

ช่วยเหลือ 

 

 

 

 

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี  
ชั้นปีที่ 1 
ทักษะการฟังและการพูด  
  สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนสนใจ  
ทักษะการอ่านและการเขียน  
  สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน สามารถเขียนอนุเฉท (paragraph) ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนสนใจโดยใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง 
 

ชั้นปีที่ 2 
ทักษะการฟังและการพูด  
  สามารถสื่อสารโดยการฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงวิชาการ  
ทักษะการอ่านและการเขียน  
  สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
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ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
  สามารถอ่านและออกเสียงสัทอักษร (phonetic symbols) ภาษาอังกฤษได้ในระดับค า โดย
ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา สามารถลงเสียงหนักในระดับค า (word 
stress) และใช้ท านองเสียบแบบต่างๆ (Intonations) ในระดับประโยคปกติ (normal intonation)  
ด้านวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ  
  สามารถวิเคราะห์ประกอบของค าในภาษาอังกฤษและระบุที่มาและความหมายของค าได้ โดย
หลักทางด้านวิทยาหน่วยค า  
ด้านวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
  สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยคที่ไม่ซับซ้อนในภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์ ทั้งนี ้ผู้เรียนต้องสามารถอธิบายความหมายและใช้ค าศัพท์
ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  
  สามารถอธิบายองค์ประกอบทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยอ่าน ตีความ วิเคราะห์งาน
ประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิงคด ีกวีนิพนธ์และบทละคร และสามารถอธิบายความหมายและใช้ค าศัพท์
ทางด้านวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง  
ด้านการแปล  
  สามารถแปลประโยคและตัวบทประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบท
เพ่ือให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน 
 
ชั้นปีที่ 3 
ทักษะการฟังและการพูด  
  สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงโต้แย้ง  
ทักษะการอ่านและการเขียน  
  สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อโต้แย้งโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องสละสลวย  
ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษระดับสูง  
  สามารถอ่านและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษได้ในระดับประโยค สามารถใช้สัทอักษรใน
การถ่ายเสียง สามารถลงเสียงหนักในประโยคแบบเน้นและเปรียบเทียบ (emphatic and 
contrastive stress) ได้ถูกต้องโดยศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา  
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ด้านวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ  
  สามารถอธิบายแนวโน้ม ลักษณะงานประพันธ์ วัฒนธรรมและสังคมในวรรณคดีอังกฤษและ
อเมริกันในสมัยต่างๆ โดยศึกษาตัวบทที่คัดสรร   
ด้านวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษระดับสูง  
  สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของประโยคที่ซับซ้อนมากข้ึนในภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์   
ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  
  สามารถอธิบายแนวโน้ม ลักษณะงานประพันธ์ วัฒนธรรมและสังคม ในวรรณดคีอังกฤษและ
อเมริกันในสมัยต่างๆ โดยศึกษาตัวบทที่คัดสรร  
ด้านการแปล  
  สามารถแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก อาทิ ตัวบทคัดสรรจากนวนิยายจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและ
ภาษาท่ีเหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท 
 
ชั้นปีที่ 4 
ทักษะการฟังและการพูด  
  สามารถฟัง สรุปใจความส าคัญ สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ และน าเสนองานในหัวข้อต่างๆ อาทิ การพูดในที่สาธารณะ การน าเสนอรายงานในที่ประชุม
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
 ทักษะการอ่านและการเขียน  
  สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถเขียนรายงานเชิง
วิจัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการเขียนงานวิจัย  
ด้านภาษาศาสตร์  
  สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ในรายวิชาเลือกทางภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ อาทิ วิวัฒนาการภาษาอังกฤษ วาทกรรมวิเคราะห์ (Discourse Analysis) อรรถศาสตร์ 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษที่
ผู้เรียนสนใจจากสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และสามารถน าเสนองาน โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี  
ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  
  สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นประเด็นต่างๆในรายวิชาเลือกทางวรรณคดีโดยอ่านตีความ 
วิเคราะห์และเขียนวิจารณ์งานประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิงคดี กวีนิพนธ์และบทละคร อาทิ เชกสเปียร์ 
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วรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม วรรณกรรมเด็ก สามารถ
ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวรรณคดีท่ีผู้เรียนสนใจจากสื่อพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทาง
วิชาการ และสามารถน าเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(Curriculum  Mapping) 
(●=  ความรับผิดชอบหลัก  ○  =  ความรับผิดชอบรอง) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

กลุ่มวิชาภาษา 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
และการสืบค้น ● ● ●    ● ● ●    ● ● ●    ● ● ●    ●  ●   

 

 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสาร ● ●     ●      ●      ● ●       ●    

0001202 ภาษาอังกฤษทาง 
วิชาการ 1 ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ●   ● ● ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● ● 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

0001401 สุนทรียศาสตร์และ 
จริยธรรมในการ 
ด ารงชีวิต 

● ●     ● ●     ● ●     ● ●       ●    

0001402  จิตวิทยาการด าเนินชีวิต 
กับการพัฒนาตน ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ● 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

0002501ท้องถิ่นศึกษา ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ● 

0002502การเมืองการปกครอง 
ไทยและกฎหมาย 
เบื้องต้นส าหรับชีวิต 

● ● ●    ● ● ●    ● ● ●    ● ● ● ●   ●  ●    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

0002601วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
             ในชีวิตประจ าวัน 

● ●  ● ● ● ● ● ●    ● ● ●  ● ● ● ●   ● ● ● ●     

0002701คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อชีวิต 

●   ● ● ● ● ● ●        ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

และเลือกอีก 

0002203ภาษาอังกฤษทาง 
วิชาการ 2 

                              

0002301ภาษาเขมรเพื่อการ 
สื่อสาร 

                              

0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                               

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ 
สื่อสาร 

                              

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต                               

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต                               

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต                      
    

     

0002406 การรู้สารสนเทศ                      
    

     

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และวัฒนธรรม 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก                               

0002505 การเมืองการปกครอง 
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์

                              

0002506 กฎหมายเบื้องต้น 
ส าหรับชีวิต 

                              

0002507 การจัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมประเทศไทย 

                              

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                               

0002509 หลักการประกอบ 
ธุรกิจเบื้องต้น 

                              

0002602 การคิดและการตัดสินใจ                               

0002801วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

                              

0002802วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับ 
ชีวิตประจ าวัน 

                              

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ส าหรับด ารงชีวิต 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

0002804ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                               

0002805เกษตรในชีวิตประจ าวัน                               

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม ่
ตามแนวพระราชด าร ิ

                              
 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พื้นฐาน 

                              

0002808เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับการด ารงชีวิตใน 
ท้องถิ่น 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 

(●=  ความรับผิดชอบหลัก  ○ = ความรับผิดชอบรอง) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

1) กลุ่มวิชาแกน               

2031101 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น              

2031103  การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
               

2031104  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น              

2031201  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น              
2032301  วรรคดีอังกฤษเบื้องต้น              

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน              

    2.1 วิชาบังคับ              

กลุ่มวิชาทักษะภาษา              

2031102  ฟัง – พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

2031105  การเขียนอนุเฉท               

2032101  การอ่านเพื่อการตีความ              

2032103  การเขียนความเรียง 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
2033101  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 1
               

2033102  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 2              

2033104  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์              
2031202  สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ              

2031203  ไวยากรณ์ในบริบทสื่อสาร              

2032201  ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 
               

2033201  อรรถศาสตร์              

กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม              

2031301  ภูมิหลังของวรรณคดีตะวันตก                 

2033301  ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา
               

2033302  ร้อยแก้ว-ร้อยกรองเบื้องต้น               

2033303  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม              

กลุ่มวิชาการแปล              

 
 

2031401การแปลเบื้องต้น 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
2032401  การแปลเชิงวิชาการ               

2033401  การแปลแบบล่ามเบื้องต้น               

กลุ่มวิชากาวิจัย การค้นคว้าอิสระ สัมมนา              

2034901  วิจัยทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น              
2.2) วิชาเลือก              

          กลุม่วิชาทักษะภาษา              

2032102  การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล              

2033103  การอภิปรายและโต้วาท ี              

2033105  การเขียนเชิงวิชาการ              

2033106  การเขียนงานในหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร              

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์              

2033202  ภาษาศาสตร์ประยุกต ์              

2033203  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม              

2034201  วัจนปฏิบัติศาสตร์               

กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม              

2032302  การละคร              

2033304  วรรณกรรมร่วมสมัย              

 
2033305  เรื่องสั้น  
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หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
2033306   นวนิยายสมัยใหม่              

กลุ่มวิชาการแปล              

2032402  การแปลข่าวจากสื่อ              

2032403  การแปลวรรณกรรม              

2034401  การแปลแบบล่ามติดตามตัว              

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ              

2032701  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์              

2032702  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการ
และส านักงาน              

2032703  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน              

2033701  ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรม
บริการ              

2034701  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย              

2034702  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม              

กลุ่มวิชากาวิจัย การค้นคว้าอิสระ สัมมนา              

2034902  สัมมนาประเด็นทางภาษาอังกฤษ              

3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ              

2034801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              

 
 

2034802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
2034803  การเตรียมสหกิจศึกษา              

2034804  สหกิจศึกษา                   



 

 
 หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2553 (ภาคผนวก  ก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้ 
  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
                2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  
                      1) ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองว่าเป็นไปตามแผนการสอน 
                         2) ผู้สอนประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมที่
ระบุไว้ในประมวลรายวิชา 
      3) ผู้เรียนท าการประเมินการสอนของผู้สอนในระบบการประเมินออนไลน์ของสถาบัน 
      4) มีกระบวนการทวนสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
ระหว่างภาคการศึกษา คะแนนการสอบไล่ และผลการเรียนที่ผู้เรียนได้รับ 
       2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
     มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในระบบประกันคุณภาพจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบัน  
      2.1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
                       1) การส ารวจภาวการณม์ีงานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา ควนเน้นท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์ใน
การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลการวิจัยมรปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ 
    2) การส ารวจจากผู้ประกอบการและผู้ประเมินภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ทักษะการท างานของบัณฑิต ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม  
    3) การส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตในด้านความพร้อมและความรู้จากสิ่งที่เรียนในการ
ท างานและ/หรือการศึกษาต่อ  
   
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีพ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก) 
  
 



หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ 

  1.  การเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ 

      1.1 การจัดประชุมหรือจัดอบรมอาจารย์ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัด

การศึกษา เป้าหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

    1.2 การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ เพ่ือให้เข้าใจระเบียบของสถาบัน การจัดท า

หลักสูตรประมวลการสอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

    1.3 มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าด้านการสอน และการวัดผลและประเมินผล  

  2.  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  

      2.1 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะการวัดและ

การประเมินผลที่เหมาะสม  

              2.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา  

              2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

   3. การพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่อาจารย์  

              3.1 การเพ่ิมคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มี

ความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ์ 

              3.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย การเข้าร่วมประชุมทาง

วิชาการ เพื่อการเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชาและในการวิจัย 

              3.3 มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 



หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี

กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และ มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

จ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง  

2. การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 

และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

3. การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

                         3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

       3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

      3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรอืรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

ตามแบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 
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                     3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

  2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน า

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  

  2.2 มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องหลักไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  

   2.3 มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน และวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การ

แปลข้อความและตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน 

   2.4 มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึง

แยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีประเภทต่างๆ  

  2.5 มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษใช้ในการ

ท างานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของ

ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

  2.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและเพ่ือประกอบอาชีพ  

 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร

และมี การส ารวจ ภาวการณ์มีงานท า เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถประกอบ

อาชีพตามหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ  

3.  นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

นักศึกษาดังต่อไปนี้ 
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1. กระบวนการรับนักศึกษา 

    สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

  1. คุณสมบัติทั่วไป: เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาและเป็นผู้มีความ

ประพฤติดี 

  2.คุณสมบัติเฉพาะทาง: ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทย

ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  (ขึ้นอยู่กับการ

เกณฑ์รับนักศึกษาของสาขาวิชา) 

  คุณสมบัติต่างๆที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพ

ในการเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ  ได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตาม

ระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

    มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือน าไปสู่การเรียน 

ได้แก่ การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร์ การแนะแนวการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา 

เป็นต้น 

นอกจากนั้นสาขาวิชาประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียม

ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้เพ่ือเสริมความรู้ และทักษะต่างๆ 

ได้แก่ ความรู้ พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ  แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 

3. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนด 

ระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
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  3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่

ปรึกษา และ ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้

ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะ

เป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบได้ในชั่วโมงโฮมรูม (Home Room) เพ่ือให้ค าปรึกษา

ในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ 

ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษา

สามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 

4. ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

     กรณีนักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน

ต่อสาขาวิชา เพ่ือน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อตามล าดับขั้น 
 

4.  อาจารย์ 

 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต หากอัตราก าลังไม่

เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

พิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์มีดังนี้ 

สาขาวิชาด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยโดยมีระบบพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
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หรือ ค าแนะน าด้าน การจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน

การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา

แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลา

เรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้โดยการจัด

ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ

ประสบการณ์ในการสอน  

      การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาและ

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมิน การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือให้ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น

ต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ

เสนองบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อสื่อ

การเรียนการสอน ต ารา วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มาตรฐานคุณวุฒิต้องผ่านเกณฑ์

ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 

ปี และจ านวนตัวบ่งชี้ (6-13) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม 

โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ. 2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ.๑) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ครอบคลุมหัวข้อตาม 

มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ. 5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรที่มี

รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ. 

3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 



- 98 - 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของ

นักศึกษาต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลของระดับปริญญา

ตรี เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตาม

มาตรฐานสากล Common European Framework of 

Reference for Languages: learning, teaching, 

assessment (CEFR) 

   X  

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 10 10 12 12 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 7 8 8 9 10 

 



หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ

หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก

นักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ

สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 

ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ

เข้าใจ หรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารย์ ท าโดยการประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การ

สังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน   

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่4 และอาจต้อง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมิน

ความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการ

จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการ

ต่อไปนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ  ตัวแทน

ผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปัจจุบัน   

2.1.2  คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ 

2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุก

ชั้นปีและจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมี

ข้อมูลของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพ่ือประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา  และ

หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

2.3.2  ติดตามกับผู้ใช้อ่ืน เช่น สถานประกอบการ  ชุมชน 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7  ข้อ  

7  โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ

รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็น

การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร

ทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2553 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๓ 
………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
เพ่ือการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓  
จึงออกระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
   “อธิการบดี”      หมายถงึ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “คณะ”   หมายถึง    คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ 
นักศึกษาสังกัด 
   “คณบดี”       หมายถึง   คณบดีของคณะหรือผู้บริหารหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด   
   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานที่
นักศึกษาสังกัด 
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   “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง   อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษา 
   “อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง   อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “การข้ึนทะเบียน”  หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่  
  “การต่อทะเบียน”หมายถึง   การที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
  “การเทียบรายวิชา”   หมายความว่า   การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่เคยศึกษาจาก
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแล้วมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “การโอนหน่วยกิต” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบัน  อุดมศึกษาอ่ืนที่ได้
ศึกษาแล้วและ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การ
ท างานซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภาสถาบันอุดมศึกษารับรอง  
   

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ ๕   ระบบการจัดการศึกษา 
   ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวน หน่วย
กิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
 ข้อ ๖   การคิดหน่วยกิต 
   ๖.๑  รายวิชาภาคทฤษฏี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๓  การฝึกงานและการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
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   ๖.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 
 

หมวด ๒ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๗   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
    ๗.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  
    ๗.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓  ปี) หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า  
    ๗.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี       
  ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  
    การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 
  ข้อ ๙ การข้ึนทะเบียน 
   ๙.๑ คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     (๑) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
     (๒) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ๙.๒   การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
     ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องน าหลักฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงาน
ตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามวัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามข้อ
วินิจฉัยของอธิการบดี 
 ข้อ ๑๐  การต่อทะเบียน  
    นักศึกษาปัจจุบันจะต้องต่อทะเบียนนักศึกษา โดยช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
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หมวด ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 
  ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
     ๑๑.๑  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๑๑.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งหรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
     ๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในกรณีการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
     ๑๑.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต 
     ๑๑.๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
     ๑๑.๖  นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับ
เป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๑๑.๗  เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย  
     ๑๑.๘  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
     ๑๑.๙  นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตตามที่คณะหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๑๑.๑๐  นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 
     ๑๑.๑๑  ในกรณีที่การต่อทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาเป็นโมฆะด้วยและมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
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  ข้อ ๑๒   การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
     ๑๒.๑  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า D+อีกเพ่ือ
ท าให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวม
ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
     ๑๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชาที่ได้
ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน  
 

หมวด ๕ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

 ข้อ ๑๓  การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๓  สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ ๑๔  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๑๔.๑  การถอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค ๑  สัปดาห์  ซึ่งนักศึกษาจะไม่ได้รับ
เงินคืน 
    ๑๔.๒  หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในรายวิชาใด ๆ โดยไม่ได้ท าค าร้องขอถอนรายวิชา
เรียนในรายวิชาดังกล่าว ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔.๑ ก็จะได้รับผลการเรียนเป็น F และต้องน าไปคิดใน
การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  

 
หมวด ๖ 

การศึกษาแบบร่วมเรียน 
 ข้อ ๑๕ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
 ข้อ ๑๖  การลงทะเบียน  การเพ่ิมและการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม
หมวด ๔ และ ๕ แห่งระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๗ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ตามหลักสูตร 
 ข้อ ๑๘ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชาที่นับหน่วย
กิตไม่ได ้
 ข้อ ๑๙ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
เพ่ือจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
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 ข้อ ๒๐  การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U  และ
ให้ระบุค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 
 

หมวด ๗ 
การวัดผลและประเมินผล 

   ข้อ๒๑  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาค  ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๒๑.๑  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมด 
    ๒๑.๒  ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ๘๐แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ให้
อยู ่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู ้สอนและได้รับการอนุมัติจากผู ้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
    ๒๑.๓ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ๖๐จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 
  ๒๑.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามข้อ๒๑.๒และ๒๑.๓จะได้รับการพิจารณาผลการเรียน
เป็น “F” ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์สอบดังกล่าวเนื่องจากเหตุจ าเป็นและผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตามข้อ๒๑.๒เห็นควรให้ถอนรายวิชา 
   ข้อ๒๒  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆตามหลักสูตรเป็น๒ แบบดังนี้ 
    ๒๒.๑ ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น๘ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม ๔.๐ 

B+ ดีมาก ๓.๕ 

B ดี ๓.๐ 

C+ ดีพอใช้ ๒.๕ 

C พอใช้ ๒.๐ 

D+ อ่อน ๑.๕ 

D อ่อนมาก ๑.๐ 

F ตก ๐ 

 
   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ ต่ า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้กรณีวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้และให้น า
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หน่วยกิตรายวิชาที่ติด “F” เป็นตัวหารในการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่า   
สอบตกนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่ ๒ ถือว่าหมด
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    ๒๒.๒  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
     ระดับการประเมิน ผลการศึกษา  
     S (Satisfactory)  พอใจหรือผ่าน 
     U (Unsatisfactory) ยังไม่พอใจหรือไม่ผ่าน 
     ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด
เฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมรายวิชาที่ได้ผลประเมิน U นักศึกษาต้องลงทะเบียน
และเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได ้
   ข้อ๒๓สัญลักษณ์อ่ืนมีดังนี้ 
     Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
     W (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า๑สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่
นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
    I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างาน   ไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบนักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไปดังนี้ 
    (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น ๐ (ศูนย์) และประเมินผล
การเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว 
    (๒) กรณีนักศึกษาไม่ด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนถัดไปนายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” 
   ข้อ๒๔  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ า
กับรายวิชาที่ศึกษาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชา
เรียนตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
   ข้อ๒๕ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
    ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม๒
ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่น าหน่วยกิตมารวมในการหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ย  
 
    กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ าให้นับรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซ้ าเพ่ือใช้เป็นตัวหาร 
   ข้อ๒๖ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
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    ๒๖.๑มีความประพฤติดี 
    ๒๖.๒สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที ่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    ๒๖.๓ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า๒.๐๐ 
   ข้อ ๒๗  ระยะเวลาการศึกษา 
    ๒๗.๑หลักสูตรปริญญาตรี๕ปีมีเวลาเรียนไม่ก่อน๘ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษา  ไม่เกิน
๑๐ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน๑๗ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
๑๕ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
    ๒๗.๒หลักสูตรปริญญาตรี๔ปีมีเวลาเรียนไม่ก่อน๖ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษาไม่เกิน๘
ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน๑๔ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษาไม่เกิน๑๒ปี
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
    ๒๗.๓หลักสูตรปริญญาตรี๒ปีมีเวลาเรียนไม่ก่อน๔ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน๔
ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน๘ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษาไม่เกิน๖ปี
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   ข้อ๒๘  นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนมีค่า
ระดับ “F”  ในรายวิชานั้นและมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
   ข้อ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลโดยการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point 
Average = Cumulative G.P.A) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค   
   ข้อ ๓๐  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม  
    ๓๐.๑  คิดจากคะแนนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มีค่าคะแนนระบุไว้ในข้อ
๒๒.๑ ทั้งรายวิชาที่สอบได้และสอบตก 
    ๓๐.๒  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดจากค่าคะแนนทุกรายวิชา โดยเอาผลรวมทั้งหมด
ของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม  
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  
 

หมวด ๘ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

   ข้อ๓๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  
    ๓๑.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ ากว่า๑.๖๐เมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติที ่๒
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
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    ๓๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ ากว่า๑.๘๐ในภาคการศึกษาปกติที ่๔    
ภาคการศึกษาปกติที ่๖  ภาคการศึกษาปกติที ่๘  ภาคการศึกษาปกติที ่๑๐ ภาคการศึกษาปกติที ่๑๒           
ภาคการศึกษาปกติที่๑๔ ภาคการศึกษาปกติที่๑๖และภาคการศึกษาปกติที่๑๘นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    ๓๑.๓นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า๑.๘๐ 
     ๓๑.๔มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ๑๐ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี๕ ปีหรือ
ครบ๘ ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี๔ปีหรือครบ๔ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียนหลักสูตรปริญญา
ตรี๒ป ี
     ๓๑.๕ นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่๒ 
    ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า๑.๘๐เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่๔ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่
๗กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี๔ปี และ๕ปี หรือใช้เวลาศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดและขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ๒๖.๒และ๒๖.๓ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า๑.๘๐หรือนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่๒ 
   ข้อ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่๑.๘๐แต่ไม่ถึง๒.๐๐ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง๒.๐๐ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ๒๗ 
 

หมวด ๙ 
การสอบ 

   ข้อ ๓๓  การสอบ 
    ๓๓.๑  การสอบแบ่งเป็น 
     (๑)   การสอบย่อย 
     (๒)  การสอบกลางภาค 
     (๓)  การสอบปลายภาค 
     (๔)  การสอบประเภทอ่ืน 
    ๓๓.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ  
ผลการสอบอาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลการสอบปลายภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลาและวิธีการ
สอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
    ๓๓.๓  การสอบปลายภาค หมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ
สอนในภาคการศึกษานั้น 
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    ๓๓.๔   การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 

หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญา 

   ข้อ ๓๔  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส านักงานทะเบียน
และประมวลผล ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๓๔.๑  ส านักงานทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติ
ปริญญาต่อสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอ เพ่ืออนุมัติโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติตาม ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗  แห่งระเบียบนี้ทุกประการและต้อง 
    (๑)   ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
    (๒)  ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้กับทางมหาวิทยาลัย 
    ๓๔.๒  การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรือแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
   ข้อ ๓๕  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
     ๓๕.๑  นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     (๑) นักศึกษาภาคปกติมีเวลาเรียนไม่เกิน๔ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร๒ปีไม่
เกิน๘ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร๔ปี และไม่เกิน๑๐ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร๕ปี 
   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน๘ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร๒ปีไม่เกิน๑๔ภาคการศึกษา
ส าหรับหลักสูตร๔ปีและไม่เกิน๑๗ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร๕ปี 
      (๒)  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด 
      (๓)   ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด 
      (๔)  ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
      (๕)  ไม่เคยได้รับการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
     ๓๕.๒  การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้ 
     (๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดใน
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ 
     (๒)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ 
     (๓)  เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า๓.๒๕ถึง ๓.๕๙ 
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    (๔) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า๓.๖๐และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า๓.๖๐จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า๓.๒๕แต่ไม่ถึง๓.๖๐จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง 
   ข้อ ๓๖   การเพิกถอนปริญญา 
     กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา
ไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิก
ถอนปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
   ข้อ ๓๗  ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 

   ข้อ ๓๘   การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
     ๓๘.๑  รายวิชาที่จะน ามาเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต  ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา  
ฝึกอบรมมีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน ๑๐  ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาค
เรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์  
     ๓๘.๒ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
      (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
      (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ 
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
      (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน “C” หรือแต้ม
ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือระดับคะแนนที่เรียกชื่ออ่ืนและเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
      (๔)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตรที่รับโอน  
      (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่น ามาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วย
กิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
      (๖)  ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  
      (๗)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  
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      (๘)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษาและจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์
การท างานให้ได้ผลการประเมินเป็น “s” 
      (๙)  ผู้ที่ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๓๘.๓  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
      (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร 
      (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างาน ต้องค านึงถึงความรู้จากประสบการณ์
เป็นหลัก  
    ข้อ ๓๙  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้ใช้วิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีในการประเมินดังนี้   
      (๑)  สอบข้อเขียน  
     หรือ (๒) สอบสัมภาษณ์พร้อมเสนอแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา    
     หรือ (๓)  การเข้ารับฟังการบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมในรายวิชานั้น  
    ข้อ ๔๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินและอนุมัติผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
ประกอบด้วย  
      (๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  
      (๒) คณบดีของคณะที่รับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหรือชุดวิชาที่
จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต เป็นรองประธาน 
      (๓) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
จ านวนไม่เกิน  ๓  คน เป็นกรรมการ  
      (๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ  
      (๕) หัวหน้าส านักงานทะเบียนและประมวลผลหรือนายทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินเป็นประการใดให้รายงานอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนมุัติ  
   ข้อ ๔๑  นักศึกษาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าเป็นนักศึกษา  
   ข้อ ๔๒  การศึกษาปริญญาที่สอง 
     ๔๒.๑  ผู้ขอปริญญาที่สองจะต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจรับรองและมีคุณสมบัติดังนี้ 



- 115 - 

 

      (๑) เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหรือ
ประกาศนียบัตร อ่ืนที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
      (๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า          
ในสาขาวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
     ๔๒.๒  การขอศึกษาปริญญาที่สองกระท าภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ต้องเป็นสาขาวิชาหรือปริญญาที่มีชื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชา หรือปริญญาเดิมที่
ส าเร็จมาแล้ว 
      (๒) มหาวิทยาลัยจะพิจารณา โอนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร
ปริญญาที่สองยกเว้นในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นว่าผู้ศึกษาขาดความรู้ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งใน
หมวดวิชาดังกล่าว ก็อาจก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม 
      (๓) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาโอนหน่วยกิตวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจากปริญญาเดิม 
      (๔) ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 
 
 

หมวด ๑๒ 
การลาพักการศึกษา 

   ข้อ ๔๓   การลาพักการศึกษา 
     การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า๑  
ภาคการศึกษา ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี ซึ่งนักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอรักษา
สภาพนักศึกษาต่อส านักงานทะเบียนและประมวลผล 
     ๔๓.๑  นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
      (๒) มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ลาพักการศึกษา
ได ้
      (๓) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืน ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
      (๔) ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
     ๔๓.๒  นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
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      (๑) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
      (๒) การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

 
หมวด ๑๓ 

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
   ข้อ ๔๔  การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
     ๔๔.๑  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องศึกษาอยู่ในคณะเดิม  
หรือสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก หรือถูกให้พักการศึกษาและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายมาก่อน 
     ๔๔.๒  ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบการจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 
     ๔๔.๓  การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ 
     ๔๔.๔  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่แล้ว นักศึกษาต้อง
แสดงความจ านงว่ารายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วรายวิชาใดจะน ามาค านวณเพ่ือหาค่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ 
     ๔๔.๕  นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 
 
 

หมวด ๑๔ 
การรับโอนนักศึกษา 

   ข้อ ๔๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 
     ๔๕.๑  มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะเข้ามาศึกษาต่อได้เมื่อคณะมีที่ว่างและมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
     ๔๕.๒  คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ะได้รับการพิจารณารับโอน 
      (๑) ไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วยมีกรณี
กระท าความผิดทางวินัย 
      (๒) ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
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      (๓) นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖  สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
บทเฉพาะกาล 
 ระเบียบนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
         (ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

กับหลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2561) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts  

Program in English 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts  

Program in English 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทยชื่อเต็ม    : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ     : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม   : Bachelor of Arts 
(English) 

ชื่อย่อ     : B.A.(English) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทยชื่อเต็ม   : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อย่อ    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม   : Bachelor of Arts 
(English) 
ชื่อย่อ : B.A.(English) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

ปรัชญาและความส าคัญ 

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรทีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์วรรณคดีอังกฤษและ

วัฒนธรรมทางภาษา ทักษะการ เรียนรู้ และ

นวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C พร้อมทั้งมี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ในการสื่อสาร การพัฒนาตนเอง การท างาน

ตลอดจนการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่ท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ก้าวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ด ารงชีวิตในสังคมโลกแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพและมีความสุข    

 

ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ

ในวัฒนธรรมทางภาษาสามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้เพ่ือพัฒนาตน พัฒนางานในสาขาอาชีพ มี

คุณธรรมและจิตอาสา น าท้องถิ่นพัฒนาสู่สากล 

ความส าคัญ 

เป็นหลักสูตรที่มุ่ ง เน้นผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาตนและพัฒนางาน รวมทั้ง
มุ่งพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) มีความคิด
สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ด ารงชีวิตในสังคมโลกแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพและมีความสุข    
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษา

จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังนี้ 

     1. มีจิตส านึกที่ดีต่อการพัฒนาสังคม มี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความซื่อสัตย์และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสามารถท าประโยชน์ให้กับ
ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
     2. มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านทักษะการฟังพูด
อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
     3.มีความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และสามารถน าหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือ
การเรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวะสังคมปัจจุบัน 
4.มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีและสามารถ
แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล 
     5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง  อาชีพ  และ
สังคม 
    . 6 . มี ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์สถานการณ์
เพ่ือประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษา

จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะ 

ดังนี้ 

     1. มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง มีระเบียบ

วินัยและความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ ประพฤติ

ตามจรรยาบรรณวิชาการ มีจิตส านึกและความ

รับผิดชอบต่อสังคม    

2. มีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในระดับดีมาก มี

ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและ/หรือ

วรรณคดีอังกฤษและ/หรือภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

ในระดับดี  มีความรู้  ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และสามารถน าหลักการไปประยุกต์เพ่ือ

การเรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

อย่างมีเหตุผล และคิดแบบองค์รวม สามารถคิด

ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ จ าก พ้ืนฐานความรู้ ที่ เ รี ยน 

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่

เรียน  

4. มีความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีความสามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายให้ลุล่วง มีความสามารถในการสร้าง
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
สัมพันธภาพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มี

ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการ

ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีและสามารถ

แสดงออกการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

5.มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

ระดับดีมาก สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง  อาชีพ  และ

สังคมประเทศชาติ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขั้นต่ าของ 
สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2561) 
(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ต่ ากว่า 30 ไม่ต่ ากว่า 30 ไม่ต่ ากว่า 30 

1) กลุ่มวิชาภาษา  9 9 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 6 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 6 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
5) และเลือกอีก 

 6 
3 

6 
3 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ต่ ากว่า 84 ไม่ต่ ากว่า 98 ไม่ต่ ากว่า 95 
1) วิชาแกน 
2) วิชาเฉพาะด้าน 

 
 

9 
81 

15 
72 

      2.1) เอกบังคับ 
            ทักษะภาษา 
            ภาษาศาสตร์ 
            วรรณคดี-วัฒนธรรม 
            การแปล 
            การวิจัย การค้นคว้าอิสระ  
การสัมมนา 
      2.2) เอกเลือก 

 63 
 

57 
18 
12 
12 
9 
 
6 
15 

3) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  8 8 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ต่ ากว่า 6 ไม่ต่ ากว่า 6 ไม่ต่ ากว่า 6 

รวม ไม่ต่ ากว่า 120 ไม่ต่ ากว่า 134 ไม่ต่ ากว่า 131 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต      1) กลุ่มวิชาภาษา  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 

  0000101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 

  0001201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

- วิชาบังคับ 

   0001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 

   0001201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

   0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1   
 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 

  0001401  สนุทรียศาสตรแ์ละจริยธรรมในการด ารงชวีติ 

  0001402  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

- วิชาบังคับ 

0001401  สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

0001402  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 
 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 

  0002501  ท้องถิ่นศึกษา 

  0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้น  

                ส าหรับชีวิต 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

- วิชาบังคับ 

  0002501  ท้องถิ่นศึกษา 

  0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมาย 

                เบื้องต้นส าหรับชีวิต 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 

  0002601  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิต 

  0002701  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

- วิชาบังคับ 

  0002601  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิต 

  0002701  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลืออีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา

ต่อไปนี้ 

 จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลืออีก 3 หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากรายวิชา

ต่อไปนี้ 

 

  0002203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

  0002301  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 

  0002302  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

  0002303  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 

  0002403  จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 

  0002404  สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 

  0002405  ดนตรีส าหรับชีวิต 

  0002406  การรูส้ารสนเทศ 

  0002503  ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ    

                วัฒนธรรม 

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)  

 

  0002203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

  0002301  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 

  0002302  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

  0002303  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 

  0002403  จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 

  0002404  สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 

  0002405  ดนตรีส าหรับชีวิต 

  0002406  การรู้สารสนเทศ 

  0002503  ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

                และวัฒนธรรม 

 

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)  
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

 0002504  ประเทศไทยในสังคมโลก 

 0002505  การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

 0002506  กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 

 0002507  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 

 0002508  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 

 0002509  หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 

 0002602  การคิดและการตัดสินใจ 

 0002801  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 0002802  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 

 0002803  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 

 0002804  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 0002805  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 

 0002806  การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 

 0002807  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

 0002808  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตใน 

               ท้องถิ่น 

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) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 0002504  ประเทศไทยในสังคมโลก 

 0002505  การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

 0002506  กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 

 0002507  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 

 0002508  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 

 0002509  หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 

 0002602  การคิดและการตัดสินใจ 

 0002801  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 0002802  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 

 0002803  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 

 0002804  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 0002805  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 

 0002806  การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 

 0002807  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

 0002808  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตใน 

               ท้องถิ่น 

 

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) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 107มคอ.2 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะให้เรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

1) รหัสและชื่อกลุ่มวิชา 

เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสตูรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดว้ยเลข 7 หลักมี

ความหมายดังนี้                     

 เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (155) 

 เลขรหัสตัวที่สี่    หมายถึง ชั้นปทีี่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง    ลกัษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดงัตอ่ไปนี้ 

เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร ์

 เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการฟัง-พูด 

 เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการอ่าน 

 เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการเขียน 

 เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาการแปล 

 เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม 

 เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                     

 เลข 8  หมายถึง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 เลข 9  หมายถึง  โครงงาน การค้นคว้าทดลองปัญหาพิเศษ การสัมมนา 

เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับก่อนหลงัรายวชิาในกลุ่ม 

รายวิชาของรหัสตัวที่ห้า 

 1) รหัสและชื่อกลุ่มวิชา 

เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสตูรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดว้ยเลข 7 หลัก มี

ความหมายดังนี้                     

เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (203) 

 เลขรหัสตัวที่สี    หมายถึง ชั้นปทีี่เปิดสอน 

 เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะภาษา (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) 

เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร ์

เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาวรรณคดี-วัฒนธรรม 

เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาการแปล 

เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชาปฏบิตัิการพื้นฐานวิชาชพีหรือสหกิจศึกษา 

เลข 9 หมายถึง  กลุ่มวิชาการวจิัย การค้นคว้าอิสระการสัมมนา  

เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง   ล าดับก่อนหลงัรายวชิาในกลุ่ม

รายวิชาของรหัสตัวที่ห้าในกลุ่มรายวิชาของรหัสตัวที่ห้า 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้านให้เรียนไม่ต่ ากว่า 98 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ให้เรียนไมต่่ ากว่า 72 หน่วยกิต 

1) วิชาแกน 9 หน่วยกิต 1)   1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต 

1541207  ศิลปะการพูด  3 (2-2-5) ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน  

2033901  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนษุยศาสตร์และ สังคมศาสตร์เบื้องต้น  3 (2-2-5) ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน  

2532202  กระบวนการสร้างเสรมิจิตสาธารณะ   3 (2-2-5) ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน  

  เพ่ิมรายวิชาแกนต่อไปนี้ 
2031101ฟัง-พูดเบื้องต้น  
ฝึกฝนการฟังและพูดเพื่อการสื่อสารด้วยเทคนิคและกลวิธีที่หลากหลายที่
จ าเป็นส าหรับการฟังและพูด เน้นฝึกการใช้บทสนทนาที่ใช้จริงส าหรับการ
สื่อสาร สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง  
การออกเสียง  ผ่านทางสื่อที่หลากหลายและสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาแต่ง
ประโยคหรือสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ 
     Practice listening to and speaking English for communication 
with various listening and speaking techniques and strategies; with 
emphasis on practice using authentic dialogues for communication 
in everyday situations including related cultures, pronunciation 
and intonation through various media as well as extending 
knowledge through role-playing and making-up dialogues 
 
 
 
 

 
3 (2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
  

2031103 การอ่านเบื้องต้น 

ทบทวนความรู้เรื่องเสียง ศัพท์ โครงสร้าง  การเดาความหมายของศัพท์จาก
บริบท องค์ประกอบของค าและการวิเคราะห์ประโยค  อ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจาก       บทอ่านหลายๆประเภท 
เช่น อินเทอร์เน็ต บลอกส์ โฆษณา หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร 
แผ่นพับ และเนื้อเรื่องจากข้อสอบมาตรฐานต่างๆ เรียนและฝึกใช้กลวิธีการอ่าน
ต่างๆ เช่น การอ่านเร็วแบบกวาด การอ่านเร็วเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ การคาด
เดาและการตั้งค าถามในขณะที่อ่าน เป็นต้น 
       Revision of sounds, vocabulary and structures. Guessing 
meanings from context clues, word parts and sentences analysis. 
Reading for topic, main idea, and supporting details from a variety 
of reading materials such as Internet, blogs, advertisement, 
textbooks, newspaper, journals, pamphlets,  brochures, and 
passages from standardized tests. Learn and practice using various 
reading strategies, such as skimming, scanning, predicting, and 
asking questions etc. 

3(3-0-6) 

  
2031104การเขียนเบื้องต้น 

ลักษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคต่างๆ ตามโครงสร้างประโยคให้สื่อ
ความหมายที่ต้องการ โดยเริ่มจากเอกัตถประโยคไปสู่อเนกัตถประโยค และ
สังกรประโยค ตลอดจนฝึกเขียนงานเขียนสั้นๆ ตามรูปแบบการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนและผู้อ่าน 

3 (2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
ค้นคว้าข้อมูลในการเขียนจากสื่อหลากหลายชนิดเพื่อน ามาใช้ประกอบในงาน
เขียนและสามารถน าเสนองานเขียนนั้นๆ ผ่านสื่อต่างๆ ได้ งานเขียนเหล่านี้ 
ได้แก่ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึก การ์ด อีเมล และจดหมาย เป็นต้น 
โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึง
สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ในหลายๆ โอกาส 
       Feathers of writing language and practice of simple, 
compound, and complex sentences, with emphasis on short 
pieces of written work, summarize the forms of writing for daily 
life, analyze purposes of writing and audiences, search information 
from resources to apply into writing and can present the written 
work through medias, those kinds of writings such as form filling, 
note taking, card, email and letter, etc. collected from authentic 
materials and textbooks, then practice writing them in different 
occasions and exhibit them through all kinds of media. 

  
2031201  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์เน้นศึกษาภาษาศาสตร์อังกฤษ 
(หรือภาษาเป้าหมายอื่นๆ ตามความสามารถและความเช่ียวชาญในการเรียนรู้
ของผู้เรียน เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย เป็นต้น) น าเสนอค าศัพท์
เฉพาะและเทคนิคที่จ าเป็นในการวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างทาง
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษในแขนงต่างๆอาทิ สัทศาสตร์ สรวิทยา วจีวิภาค 
วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์  วัจนปฏิบัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์   
An introduction to theoretical studies of linguistics with emphasis 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
on English linguistics (or other target languages such as Chinese, 
Japanese, Vietnamese, Cambodian, Thai, etc. according to 
learners’ cognitive ability and specialization).  Presenting 
terminology and techniques needed for analysis and description 
of linguistic structures, that is, the fields of phonetics, phonology, 
morphology, syntax, semantics, pragmatics, sociolinguistics, and 
applied linguistics 

  
2032303  วรรคดีอังกฤษเบื้องต้น  
   องค์ประกอบต่างๆในวรรณคดีและงานประพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้เข้าใจ
รูปแบบกวีนิพนธ์ เช่น ballad, ode, lyric, elegy, sonnet รูปแบบงาน
ประพันธ์ร้อยแก้ว เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย 
   Literary elements and literary genres with an emphasis on the 
understanding of various literary forms: poetry, such as ballad, 
ode, lyric, elegy, and sonnet; prose fiction, such as novel and 
short story 
 

3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
วิชาบังคับ 63หน่วยกิต วิชาบังคับ 57หน่วยกิต 

1551101ไวยากรณ์ในบริบท 1 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1551102ไวยากรณ์ในบริบท 2 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1551103ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) - ยกเลิกการเป็นรายวิชาบังคับ 
- เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาแกน 

 

1551104   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

ศึกษาหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ฐานที่เกิดของ
เสียง ลักษณะการออกเสียงทั้งเสียงพยัญชนะและสระ วิธีการออกเสียงต่างๆ ใน
ภาษาอังกฤษ เช่น การออกเสียงเน้นหนักพยางค์ในค า การออกเสียงเน้นหนักเบา
ในประโยค การออกเสียงเช่ือมโยงระหว่างค า การแบ่งช่วงหยุดและวรรคตอน และ
การออกเสียงท านองสูงต่ าเพื่อสื่อความหมายที่แตกต่างกันทั้งในค าและประโยค  
การฟังเสียงเจ้าของภาษาและฝึกการออกเสียง  ศึกษาสัทอักษรที่ใช้แพร่หลายใน
พจนานุกรมและถ่ายทอดเสียงโดยใช้สัทอักษร 
Introduction to English pronunciation principles: organs of speech, 
place and manner of articulation (consonants and vowels). Various 
ways to English Pronunciation: word stress, sentence stress, linking, 
pause and thought group and intonation for expressing different 
meaning in words and sentences. Listening to native speakers of 
English and pronunciation practice. A study of phonetic symbols used 
in dictionary including phonetic transcription. 

3(2-2-5)      
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา เป็น 2031202 สัทศาสตร์เพ่ือการออกเสียง  
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

     กลไกที่ท าให้เกิดเสียงพูดในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยอวัยวะที่ใช้ในการออก
เสียง ต าแหน่งที่เกิดเสียงลักษณะการออกเสียง เสียงสระและพยัญชนะ สัทอักษร 
ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ด้วยวิธีการออกเสียง
ต่างๆ เช่น การออกเสียงเน้นหนักพยางค์ในค า การออกเสียงเน้นหนักเบาใน
ประโยค การออกเสียงเช่ือมโยงระหว่างค า การแบ่งช่วงหยุดและวรรคตอน และ
การออกเสียงท านองสูงต่ าเพื่อสื่อความหมายที่แตกต่างกันทั้งในค าและประโยค ใช้
เทคนิคการเรียนออกเสียงที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน เช่น เทคนิคแซโดอิงโดยการฟังเสียงเจ้าของภาษาและฝึกเลียนแบบการออก
เสียงให้ถูกต้องและคล่องแคล้ว ตลอดจนฝึกฟังเ สียงและส าเนียงการออก
ภาษาอังกฤษจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจากประเทศต่างๆ เพื่อให้คุ้นเคยส าเนียง
การพูดเพื่อให้การสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   
       Speech-producing mechanism in English including organs of 
speech, place and manner of articulation, consonant and vowel 
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 sounds, phonetic alphabets.   Practice correct English pronunciation 

based on phonetics with various ways in the following: word stress, 
sentence stress, linking, pause and thought group and intonation for 
expressing different meaning in words and sentences. Using various 
pronunciation learning techniques for improving students’ English 
pronunciation such as shadowing techniques via listening to native 
speakers of English and fluent and accurate pronunciation practice. 
Practice listening English accent of non-native speakers from different 
countries to be familiar with different accents for effective English 
communication. 
 

1551201ฟัง-พูด 1 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1551202   ฟัง-พูด 2 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1551301การอ่านเบื้องต้น 

ฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการทางภาษาศาสตร์  การอ่านเพื่อหา
หัวเรื่อง  และการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ ใช้บทอ่านจากต าราเรียน  และ
จากวัสดุของจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ 
เอกสารการโฆษณา และข้อความจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  ฝึกการอ่านด้วย
กลวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การเทียบจากสัญลักษณ์ การออกเสียง การวิเคราะห์
ประโยค การอ่านกวาดเพื่อหาหัวเรื่อง  และการอ่านเพื่อเก็บประเด็นส าคัญที่
ต้องการ    
Practice reading aloud correctly with phonetics, reading for topic, 

3(3-0-6) 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น  2031103 การอ่านเบื้องต้น 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
- ยกเลิกการเป็นรายวิชาบังคับ 
- เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาแกน 
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and reading for main idea from a variety of reading materials such 
as textbooks, daily-life authentic materials such as newspaper, 
journals, pamphlets, brochures, advertisement pieces of papers, 
and internet. Various reading strategies are employed in practicing 
such as consulting phonetic symbols from English-English 

dictionary, sentence analysis, skimming, and scanning.     

1551401การเขียนเบื้องต้น 

ศึกษาวิเคราะห์และสรุปรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่

ค้นคว้าจากสื่อหลากหลายชนิดเพื่อน ามาใช้เป็นรูปแบบในงานเขียนของตนเอง

และสามารถน าเสนองานเขียนนั้นๆ  ผ่านสื่อต่างๆ ได้ งานเขียนเหล่านี้ได้แก่  

การกรอกแบบฟอร์ม  การเขียนบันทึก  การ์ด และจดหมาย  เป็นต้น  

จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถ

เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ในหลายๆ โอกาส 

Study, analyze, and summarize the forms of writing for daily life 
found in all kind of writings, form filling, note taking, card and 
letter writing, etc. collected from authentic materials and 
textbooks. Then practice writing them in different occasions and 
exhibits them through all kinds of media. 

3(2-2-5)      
- เปลี่ยนรหัสวิชา เป็น 2031104การเขียนเบื้องต้น 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

- ยกเลิกการเป็นรายวิชาบังคับ 
- เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาแกน 
 

 

1552105  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1552203  ฟัง-พูด 3 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  
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1552204  ฟัง-พูด 4 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1552302  การอ่านเพื่อการตีความ 
พัฒนาการอ่านเนื้อความที่ผู้เขียนซ่อนความหมายโดยนัยเอาไว้ฝึกแยกแยะ

ระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เรียนรู้ทัศนคติ ความรู้สึกและจุดประสงค์ของ
ผู้เขียนโดยเน้นท่ีการเปรียบเทียบ การสรุปความ การใช้ค าและส านวน 
Develop reading texts which the authors imply the meaning. 
Distinguish facts from opinion, and acquire the authors’ attitude, 
feeling, and purpose by paying attention to comparison, conclusion, 
etc, using words, idioms, tones, metaphors, and similes. 

 

3(3-0-6) 
- เปลี่ยนรหัสวิชา เป็น 2031104การอ่านเพ่ือการตีความ 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทการอ่านแยกแยะระหว่างความจริง
และความคิดเห็น ระบุจุดประสงค์  ความรู้สึก และทัศนคติของผู้เขียน  การอ่าน
และตีความเนื้อหาที่ผู้เขียนบอกความหมายโดยนัยเอาไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การใช้ส านวน การเปรียบเทียบโดยใช้ metaphors และ similesบทอ่านมี
หลากหลายเช่น การสนทนาจากสื่ออินเทอร์เน็ต เรื่องแต่ง นิทาน การโฆษณา 
บทความ ฯลฯ และฝึกใช้กลวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับการอ่านและการตีความ
เช่น การท านายเรื่อง การตั้งค าถาม การเดาความหมายจากปริบท ฯลฯ 
      Practice guessing vocabulary’s meanings from context clues, 
distinguishing fact from opinion, identifying purposes, feeling, and 
attitude of the authors. Reading and interpreting implied passages 
that the writers write by idioms, metaphors, and similes. Read 
variety of passages such as conversations in the Internet, fictions, 
folktales, advertisements, articles, etc. Practice employing 
appropriate reading strategies for reading and interpretation such as 
prediction, questioning, and guessing meanings from context clues, 
etc. 
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1552402  การเขียนอนุเฉท 
รายวิชานี้ให้ตัวอย่างการเขียนข้อความหนึ่งย่อหน้าท่ีดีด้วยงานเขียนที่มีจุดประสงค์
แตกต่างกัน เช่น การเขียนพรรณนา การเปรียบเทียบ และเสนอความขัดแย้ง บอก
เหตุและผล หรือเปรียบเทียบ  นอกจากนี้ยังเตรียมการฝึกเขียนด้วยโครงเรื่อง
หลากหลายแบบและพัฒนาความคิดด้วย 
This course gives examples of good paragraph writing and different 
kinds of writing purposes such as description, comparison and 
contrast, cause and effect, and persuasion. It also provides practice 
and writing using with different outlines and developing ideas.  

 

3(2-2-5) 
- เปลี่ยนรหัสวิชา เป็น 2031104การเขียนอนุเฉท 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ลักษณะและองค์ประกอบของตัวอย่างการเขียนข้อความหนึ่งย่อหน้าที่ดีทีมี
จุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น การเขียนพรรณนา การเปรียบเทียบ การเสนอข้อ
ขัดแย้ง การบอกเหตุและผล และการเชิญชวน  ฝึกเตรียมการเขียนข้อความหนึ่ง
ย่อหน้าด้วยโครงเรื่องที่หลากหลายแบบตามขั้นตอนการเขียน ได้แก่ การตั้งช่ือ
เรื่อง การระดมความคิด การเขียนเค้าโครง การร่าง การตรวจทาน และการแก้ไข 
ตามล าดับ เทคนิคในการตรวจทานเนื้อหาของงานเขียนอนุเฉท ได้แก่ การ
ตรวจทานย่อหน้า ประโยคใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุนใจความส าคัญและ
ประโยคสรุป ความเป็นเอกภาพในงานเขียน สัมพันธภาพ และค าเช่ือมในงาน
เขียนศึกษาหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขงานเขียนอนุเฉท ได้แก่ โครงสร้าง
ประโยค ความสอดคล้องของประธานและกิริยา กาล การใช้เครื่องหมาย การใช้
ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ประโยคซ้อนและประโยคไม่สมบูรณ์ การตรวจทานและ
แก้ไขงานเขียนอนุเฉทของนักศึกษาในช้ันเรียน 
      The features and components of good paragraph writing 
samples with different types of writing purposes such as description, 
comparison, and contrast, cause and effect, and persuasion. 
Practice writing  different outlines with correct paragraph 
components consisting of an indentation, a topic sentence, 
supporting sentences, a concluding sentence; using the writing 
process: choosing a topic, brainstorming ideas, outlining, drafting, 
revising, and editing, respectively; Practice writing with different 
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outlines of writing and different ideas following several writing 
purposes and types of paragraphs; techniques of revising paragraph 
components such as checking indentation, a topic sentence, 
supporting sentences, a concluding sentence, unity, coherence, and 
transitions; grammatical rules for editing a paragraph such as 
sentence structure, subject verb agreement, tense, punctuation, 
capitalization, run on, and fragment, and peer revising and editing in 
the class. 
 

1552501  การแปลเบื้องต้น 
3(2-2-5) 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2031401การแปลเบ้ืองต้น 
 - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
หลักการและกระบวนการแปล  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทยในด้านโครงสร้างประโยค ค า วลี ส านวนต่าง ๆ วัฒนธรรม ธรรมเนียม
ประเพณี เพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ สื่อสารด้วยการแปล
โดยบูรณาการทักษะภาษาสัมพันธ์ (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน) และฝึกใช้พจนานุกรม
เพื่อเลือกความหมายที่เหมาะสมในงานแปล   แปลประโยค ข้อเขียน บทความ 
สิ่งตีพิมพ์ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

    The fundamental principles and process of translation; the 
comparison of differences between English and Thai in sentence 
structures, words, phrases,  expressions, cultures, customs and 
traditions in interpreting the appropriate meanings and styles; the 
integration of the four skills (listening-speaking-reading-writing) in 
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communicating through translation; the practice of monolingual and 
bilingual dictionary use in identifying correct meanings; the practice 
of translating sentences, short passages, articles, published 
materials from English into Thai and Thai to English 

 

1552601  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
 

1552602  วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2032303  วรรคดีอังกฤษเบื้องต้น  
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
- ยกเลิกการเป็นรายวิชาบังคับ 

- เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาแกน 

 

1553603  ร้อยกรอง 
3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553106  อรรถศาสตร ์
ศึกษาทฤษฎีแห่งอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ความหมายของค า กลุ่มค าวลีและ
ประโยคประเภทต่าง ๆ  การเปลี่ยนความหมาย   องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
ความหมายของค า ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของค าในประโยค 
Theories of semantics. Meaning analysis of words, phrases, and 
sentences of various types. Semantic change. Semantic 
components of words. Semantic relationship of words in a 
sentence. 
 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา เป็น 2033201อรรถศาสตร์ 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ทฤษฎีอรรถศาสตร์การวิเคราะห์ความหมายระดับค ากลุ่มค าและประโยคที่ใช้ใน
บริบทสื่อสารทางภาษาอังกฤษความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของค าใน
ประโยควิธีการตีความหมายทางตรงและทางอ้อมและความหมายในพจนานุกรม 
Semantics theory, analysis of word, phrase and sentence levels 
used in the English communicative context, semantic relationship of 
words in a sentence, methods of direct and indirect interpretations, 
and meanings in a dictionary. 
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1553403  การเขียนความเรียง 
ศึกษากระบวนการเขียนเรียงความโดยเริ่มจากการค้นหาข้อมูล การจดบันทึก 

การถอดความ การเลือกรูปแบบในการเขียน การเขียนเค้าโครง การเขียนฉบับ
ร่าง ฉบับแก้ไข ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการศึกษา พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ โดย
การเขียนอภิปรายได้อย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เน้นขั้นตอนการวางแผน การ
จัดล าดับความคิดในการเขียนแต่ละอนุเฉทและระหว่างอนุเฉท ให้มีเหตุผล
เช่ือมโยงกัน โดยค านึงถึงการเขียนบทน าและบทสรุป และความถูกต้องของ
ไวยากรณ์  วิเคราะห์ลักษณะและโครงสร้างของเรียงความจากเรียงความ
ประเภทต่างๆ ศึกษาตัวอย่างเรียงความที่ดีและเรียงความที่ไม่ดีและศึกษา
ข้อผิดพลาดทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนั้นเมื่อเขียนเรียงความ 

        Study the process of writing essays from searching for 
information, taking notes, paraphrasing, choosing a pattern of 
organization, outlining, writing the first draft to revising and editing 
with a wide range of topics from current social and cultural events 
to academic issues. Develop analytical skills through cohesive 
argument in the essays. Special attention to the planning and 
organization of ideas, logical progression within each paragraph 
and between paragraphs, introduction and conclusion writing as 
well as to English grammar is given. Study the features and 
structure of essays from the various types of essays. Examine 
provided examples of both good and poor writing, as well as 

3(2-2-5)   - เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2032103 การเขียนความเรียง 
  - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

องค์ประกอบและฝึกเขียนความเรยีงประเภทต่างๆ ได้แก่ การเขียนพรรณนา การ
เขียนบรรยาย การเขียนเปรียบเทียบและแสดงความแตกต่าง การเขียนแสดงเหตุ
และผล และการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ ศึกษาองค์ประกอบการเขียนความเรียงที่
ถูกต้อง ได้แก่ ค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียนโครงเรื่องที่หลากหลายตาม
จุดประสงค์ที่แตกต่างกันศึกษาการเขียนความเรียงตามขั้นตอนการเขียน ได้แก่ 
การตั้งช่ือเรื่อง การระดมความคิด การเขียนเค้าโครง การร่าง การตรวจทาน การ
แก้ไขและการน าเสนอ ตามล าดับศึกษาเทคนิคในการตรวจทานเนื้อหาและ
องค์ประกอบของความเรียง ได้แก่ ค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป ความเป็นเอกภาพ
ในงานเขียน สัมพันธภาพ ค าเช่ือมและการใช้ค าสรรพนามในงานเขียนศึกษาหลัก
ไวยากรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขงานเขียนความเรียง ได้แก่ ค าศัพท์ การ
สะกด วลี อนุประโยค โครงสร้างประโยค ความสอดคล้องของประธานและกิริยา 
กาล เครื่องหมาย ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ประโยคซ้อน ประโยคไม่สมบูรณ์ 
โครงสร้างคู่ขนาน การตรวจทานและแก้ไขงานเขียนความเรยีงของนักศึกษาในช้ัน
เรียน   
      The components and practice writing several types of essays, 
such as narrative, descriptive, comparison and contrast, cause and 
effect, or persuasive paragraphs, correct essay components 
consisting of introduction, body, and conclusion, paragraphs, 
practice writing with different outlines of writing and different ideas 
following several writing purposes and types of paragraphs.  Practice 
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common mistakes to avoid when writing an essay.  
 

writing an essay using the writing process: choosing a topic, 
brainstorming ideas, outlining, drafting, revising, editing, and 
presentation respectively. Study techniques of revising essay 
components including introduction, body, and a conclusion 
paragraphs, unity, coherence, transitions, and pronouns in writing. 
Study grammatical rules and techniques for editing a paragraph 
including vocabulary, spelling, phrases, clauses, sentence structure, 
subject verb agreement, tense, punctuation, capitalization, run on, 
fragment, parallel structure, and peer revising and editing in the 
class 

1553723  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1  ยกเลิกรายวิชา  

1554901  การศึกษาเอกเทศ  ยกเลิกรายวิชา  

   

เพ่ิมรายวิชาบังคับต่อไปนี้ 

2031102  ฟัง-พูดเชิงวิชาการ 

      การฟังและการพูดในบริบทเชิงวิชาการ การอภิปราย การตั้งและการตอบ

ค าถาม การให้และการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับ การแยกแยะ

ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาท

สมมุติ  การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ  การรายงานสถานการณ์เชิงวิชาการฝึกการ

อภิปรายกลุ่มและรายงานปากเปล่า  ตลอดจนการท าสรุปย่อแบบต่าง ๆ จากการ

ฟังที่หลากหลาย 

     Listening and speaking in academic contexts; discussions; asking 

 
3(2-2-5) 
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and answering questions; giving and receiving suggestions and 

feedback; distinguishing facts and opinions through various 

approaches such as a role play, interviewing the important  people, 

reporting academic information, practicing group discussion and oral 

presentation as well as taking notes from various listening sources is 

also emphasized. 

  
2031203  ไวยากรณ์ในบริบทสื่อสาร 

      รูปและการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทสื่อสารโดยให้

ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของรูปและการใช้ไวยากรณ์ในโครงสร้างภาษาพูด

กับภาษาเขียน อันได้แก่ วจีวิภาค  ล าดับของค า การใช้กริยาให้สอดคล้องกับ

ประธาน  กรรตุวาจก,กรรมวาจกและกาลฝึกวิเคราะห์รูปและการใช้โครงสร้าง

ไวยากรณ์ในบริบทสื่อสารภาษาพูดและภาษาเขียนในระดับประโยคความเดียว 

ประโยคความรวม และประโยคความซ้อนด้วยแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนฝึกใช้

ไวยากรณ์ที่ได้เรียนมาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค์ โดยผ่านสื่อเสมือนจริงใน

ชีวิตประจ าวันเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ เอกสารการโฆษณา และ

ข้อความจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

Forms and usage of English grammatical structures in 

communicative contexts with emphasis on the relationships 

between the grammatical forms and usage of spoken and written 

3(3-0-6) 



- 142 - 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
structures including parts of speech, word order, sentence forms, 

subject- verb agreement, voices and tenses at the levels of simple 

sentence, compound sentence, and complex sentence. Practice 

analyzing the grammatical forms and usage of spoken and written 

structures in communicative contexts with various exercises which 

let the students practice using grammar learnt in different 

communicative meanings via the daily-life authentic materials such 

as newspaper, journals, pamphlets, brochures, advertisement pieces 

of papers, and internet 
 

  
2031301  ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก  

     เรื่องราวเทพปกรณัมกรีก-โรมัน พระคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดใน

วรรณคดีตะวันตก เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวรรณคดีอังกฤษต่อไป 

      Greek and Roman mythology, and The Bible in term of their 

influence on idea in Western literature 

3(3-0-6) 

  
2032201  ระบบค าและวากยสมัพันธ์ 

     การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างค าและประโยคภาษาองักฤษโดยใช้ทฤษฎี

วากยสมัพนัธ์ โครงสร้างค า กระบวนการหลกัของการสร้างค า การจ าแนกค า

ชนิดของค า วลี และอนุพากย์  การวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์ของค า 

3(3-0-6) 
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โครงสร้างองค์ประกอบของวลี อนุพากย์ และประโยค การวิเคราะห์ระบบ

ความสมัพนัธ์ของค า วล ีและอนพุากย์ในโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษโดย

ใช้ทฤษฎีวากยสมัพนัธ์ 

     Analysis of English word and sentence structures using syntactic 

theory; words structures, major processes of word formation, 

classification of words, word classes, constituent structures of 

phrases , clauses, and sentences; syntactic analysis of words, 

phrases, clauses within English sentence structures 
 

  
2032401  การแปลเชิงวิชาการ 

หลักการแปลงานวิชาการและเอกสารทางราชการต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็น

ไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเชิงปฏิบัติการโดยเน้นความถูกต้อง

และการใช้ค าและภาษาที่เหมาะสมศึกษาโครงสร้างวิธีการใช้ค าศัพท์และส านวน

ภาษาทางวิชาการ รวมทั้งความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องวงวิชาการในสาขาวิชาแขนง

ต่างๆ  ฝึกวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดในการแปลและวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง

เหล่านั้นตลอดจนฝึกหาข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยในการแปลงานวิชาการ 

      Translation principles of academic works and official 

documents from English-Thai and Thai-English. Practical translation 

with emphasis on language accuracy and usage of appropriate 

words and expressions. Study of text structure, language, technical 

3(2-2-5) 
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terms and expressions as well as background knowledge relating to 

different academic areas. Analysis of translation problems and 

mistakes and discussion of appropriate techniques to solve and 

correct them. Study of research methods for information necessary 

for translating academic texts. 

  
2033101   การพูดในที่ชุมชน 1  
วิธีการพูดต่อหน้าสาธารณชนในโอกาสต่างๆการกล่าวปราศรัยการกล่าวสุนทร
พจน์และการบรรยายในหัวข้อต่างๆทางธุรกิจเทคนิคการใช้น้ าเสียงและท่าทางที่
เหมาะสมในการพูดมารยาทในการพูดและการใช้สื่อต่างๆเพื่อให้การพูดมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
A study of public speaking techniques on various opportunities from 
the transcripts of speeches and how to present their message in 
various styles. Focus on practicing the delivery of prepared 
speeches for given situations via techniques of using tone and 
gestures appropriate for speaking, etiquette, and using various 
media to make speech more effective 
 

3(2-2-5) 

  
2033102การพูดในที่ชุมชน 2  

การฝึกวิธีการพดูในแบบท่ีมีการเตรียมตัวต่อหน้าสาธารณชน โดยเนน้ในรูปแบบของ

การน าเสนอและการรายงานประเภทต่างๆ ด้วยภาษา น้ าเสียง ท่าทาง ตลอดจน

3(2-2-5) 
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เทคนิคและสื่อต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ ์

Study and practice of public speaking with prepared, partly-prepared 
and impromptu speeches with emphasis on techniques of using tone 
and gestures appropriate for speaking in various types of report and 
presentation 

  
2033301  ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา  
สังคมวัฒนธรรมไทย รวมถึงสภาพภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ธรรมเนียม
ปฏิบัติ ประเพณี อาหาร ศิลปะการแสดง ค่านิยมและความเช่ือ น าเสนอข้อมูล
โดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ด้านการจดบันทึก การรายงาน งานวิจัย การแปล และการน าเสนอด้วยสื่อต่างๆ 
         Thai socio-culture including geography, history, religious, 

customs, traditions, cuisine, performing arts, values and beliefs, 

presented in English via the varieties of technology, development of 

study skills covering note-taking, reporting, research, translation, and 

presentation with various media 

3(2-2-5) 

  
2033302 ร้อยแก้ว – ร้อยกรองเบื้องต้น 

     การวิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้วที่เป็นภาษาอังกฤษประเภท

ต่างๆ และเลือกสรรงานเขียนที่เป็นที่นิยมและมีคุณค่าสูงมาอ่านเพื่อให้เข้าใจ

รูปแบบการเขียนและการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย การถ่ายทอดอารมณ์ 

จินตนาการและทัศนคติของผู้ประพันธ์ การสะท้อนสภาพสังคม วัฒนธรรม และ

3(3-0-6) 
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อื่นๆ ในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่ง

พัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การค้นคว้า การอ่าน การอภิปราย และ

การเขียนโดยน าเสนอปากเปล่าหรือเขียนเป็นส านวนภาษาท่ีสื่อความหมายเข้าใจ

ง่าย 

      The analysis of various types of poetry and prose written in 

English selected with care based on popularity and high value to 

understand genre, language conveyance of meaning, mood, and 

tone, imagination, attitudes of authors, social and cultural contexts, 

etc. in each period. Learners-centered learning activities with 

emphasis on letting learners participate in learning, searching, 

reading, discussing, and writing through written or oral presentation 

with simple, understandable, and meaningful expressions 

  
2033303  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
ทักษะพื้นฐานของการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทต่างๆการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการ
สื่อสารต่างวัฒนธรรมลักษณะการใช้ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและ
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างชนต่างวัฒนธรรม 
Basic skills of communication in different cultures, understanding 
cultural diversity in different contexts, solving problems and 
obstacles of intercultural communication, use of language and 
intercultural communication, and factors related to communication 

3(3-0-6) 
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among people from different cultural backgrounds 
 

  
2033401  การแปลแบบล่ามเบื้องต้น 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการแปลแบบล่าม หลักการ กลวิธี และกระบวนการของการ

แปลแบบล่าม การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบภาษาพูดเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ

พื้นฐานในการแปลแบบล่ามและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่ามเบื้องต้นใน

สถานการณ์จัดขึ้นหรือในสถานการณ์จริงๆ 

Introduction to simultaneous interpretation, principles, strategies and 

process of interpreting, analysis of styles and patterns of oral 

communication to develop learners’ basic interpretation skill to be 

able to apply it appropriately.Learning activities for encouraging 

learners to practice  basic interpretation in both provided situations 

and real situations 

3(2-2-5) 

  
2033701  ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 

รายวิชานี้มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณจริงในอุตสาหกรรม

บริการ ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรม

บริการด้านการบิน การท่องเที่ยว และการโรงแรม โดยการท ากิจกรรมที่

หลากหลายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการโดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งใน

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
และนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

This course focusing on improving English skills used in real 

situation in service industries, vocabulary and expressions required 

in all areas of services industries of English at airport, English for 

tourism, and English at hotel through various activities of service 

industries inside and outside classroom in real-life situations for 

improving English language competence 

  
2033901  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ การก าหนด
หัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย การด าเนินการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนบทคัดย่อ 
การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนองานวิจัยเป็นต้น 
       Meaning, concept and principle of research relevant to English, 
research topic, research questions, research objectives, literature 
review, conceptual framework, research procedure, research tools, 
data collection, research statistics, data analysis and interpretation, 
abstract writing, research report writing, and research presentation, 
etc 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 

  
2034901 วิจัยทางภาษาอังกฤษ 

การเรยีนประกอบด้วย 2 ส่วนคือเรียนในช้ันเรียนและศึกษาด้วยตนเองทักษะ

การวิจัยในช้ันเรียนการสร้างแบบสอบถามการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งทักษะ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลตา่งๆเช่นต าราวารสารและเว็บไซต์

เป็นต้นฝึกท างานเป็นคู่และท างานเป็นกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อและรูปแบบของ

โครงการที่จะศึกษาขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาท ารายงานและน าเสนอ

งานการศึกษาเอกเทศ 

Two parts of the course: in-class and self- study, classroom 

research skills, creating a questionnaire and interview form, self -

study skills from various sources such as textbooks, journals and 

websites, etc., pair work and group work  to select a topic and 

theme of the  independent project to study, get advice from an 

advisor, report and present the individualized project. 

3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
 

 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
วิชาเลือก 18  หน่วยกิต วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

1552303 การอ่านเพื่อหาข้อมูล 

ฝึกการอ่านเพื่อหาหัวเรื่องใจความส าคัญและรายละเอียด
สนับสนุนใจความส าคัญจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เช่น  หนังสือ
แบบเรียน  นิทาน  นิยาย หนังสือพิมพ์   โฆษณา  และ
อินเตอร์เน็ต  รวมทั้งการพูดและการเขียนเพื่อตอบค าถามจาก
เรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
This course aims to practice students in reading for 
topic, main idea, and supporting details from various 
sources of readings such as textbooks, folktales, 
novels, newspaper, advertisements, and internet. The 
learning activities include speaking and writing to 
answer the questions or discuss the read passages. 
 

3 (3-0-6) - เปลี่ยนเชื่อรายวิชาเป็น 2032202การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล  

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกอ่านงานเขียนประเภทให้ข้อมูลโดยใช้กลวิธีการอ่าน  เช่น  การวิเคราะห์

โครงสร้างภาษา  การจัดเรียงข้อความการสังเกตค าอ้างอิงและค าเช่ือม  การสรุป

ข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครงและเขียนสรุปความ 

Practice reading informative texts by using reading strategies such as 

analysis of the language structures and text organization, recognizing 

references and discourse markers; outlining and summarizing as 

well as expressing the ideas about the texts 
 

 

1552701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1552702 การอ่านทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1552703 การเขียนทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1552704 การเขียนทางธุรกิจ 2 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1553108 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553109 วากยสัมพันธ์เพื่อการอ่านและการเขียน 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
1553110 สรวิทยา 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553111 ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในวงการศึกษา เช่นการ

สอน และการเปรียบเทียบเพื่อดูความแตกต่างระหว่างภาษา

มาตรฐานและไม่มาตรฐาน 

The application of linguistics knowledge to education 

such as language teaching and using linguistic skills to 

contrast standard English with non-standard English. 

3 (3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2033202ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในวงการศึกษา เช่นการสอน และการ

เปรียบเทียบเพื่อดูความแตกต่างระหว่างภาษามาตรฐานและไม่มาตรฐาน 

The application of linguistics knowledge to education such as 

language teaching and using linguistic skills to contrast standard 

English with non-standard English. 

 

1553205 การพูดในท่ีชุมชน 1 (สุนทรพจน์) 

ศึกษาและฝึกวิธีการพูดต่อหน้าสาธารณชน ในแบบที่มีการเตรียมตัว 
เช่น การกล่าวปราศรัยและสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ การบรรยาย
ในหัวข้อต่าง ๆการบรรยาย ในหัวข้อต่าง ๆโดยรู้จักใช้ภาษา น้ าเสียง 
ท่าทางที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนรู้จักใช้เทคนิค
และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้การพูดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
In this course students study and practice public speaking 
in different styles of speech for prepared monologues 
and dialogues. The course includes all features of 
language, pronunciation and intonation, personality, 
strategies used and media used. 
 

3 (2-2-5) - เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น 2033101 การพูดในที่ชุมชน 1  

- ยกเลิกการเป็นรายวิชาเลือก 

- เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาบังคับ 

 

1553206 การพูดในท่ีชุมชน 2 (รายงานและการน าเสนอ) 

 

3 (2-2-5) - เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น 2033102การพูดในที่ชุมชน 2  

- ยกเลิกการเป็นรายวิชาเลือก 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
 - เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาบังคับ 

 
 

1553207 การอภิปรายและโต้วาท ี

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกการอธิบายและโต้วาทีในหัวข้อ
เชิงวิชาการและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบัน 
Students study and practice advanced public speaking 
in a variety of academic topics and professional 
situations, emphasizing fluency and accuracy of English 
for discussion and debate. 
 

 

3 (2-2-5)  - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2033103การอภิปรายและโต้วาที 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  

วิธีการพูดต่อหน้าสาธารณชนในโอกาสต่างๆการกล่าวปราศรัยการกล่าวสุนทรพจน์

และการบรรยายในหัวข้อต่างๆทางธุรกิจเทคนิคการใช้น้ าเสียงและท่าทางที่

เหมาะสมในการพูดมารยาทในการพูดและการใช้สื่อต่างๆเพื่อให้การพูดมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

Public speaking techniques on various opportunities, delivering 

speeches on business topics, techniques of using tone and gestures 

appropriate for speaking, etiquette, and using various media to 

make speech more effective. 

 

1553404 การเขียนเชิงวิชาการ 1 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1553405 การเขียนเชิงวิชาการ 2  ยกเลิกรายวิชา  

1553604 ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา 

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย  รวมถึงสภาพภูมิ
ประเทศ  ประวัติศาสตร์  ศาสนา  ธรรมเนียมปฏิบัติ  ประเพณี  
ค่านิยมและความเช่ือ     น าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ  รายวิชานี้ยังออกแบบเพื่อเน้นการฝึกฝน

3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2033301ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา 

- ยกเลิกการเป็นรายวิชาเลือก 

- เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาบังคับ 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
ภาษาอังกฤษช้ันสูง  พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในด้านการจดบันทึก  การรายงาน  งายวิจัยและการแปล 
A study of Thai socio-culture including geography, history, 
religion, customs, traditions, values and beliefs, presented 
in English via the varieties of technology. The course is 
also designed as advanced language training with the 
addition of study skill development in note-taking, 
reporting, research and translation. 
 

1553605 ร้อยแก้ว  ยกเลิกรายวิชา  

1553606 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ศึกษาการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา เช่น 
ชาวอังกฤษ อเมริกัน นิวซีแลนด์  แล้วเปรียบเทียบกระสวน
ประโยคเหล่านั้น 

A study of how the English native speakers such as 
British, Americans, Australians, New Zealanders 
communicate in their daily lives. Then compare those 
patterns of communication. 

3 (3-0-6) - เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น   2033303การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

- ยกเลิกการเป็นรายวิชาเลือก 

- เปลี่ยนย้ายไปเป็นรายวิชาบังคับ 

 

1553607 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียนศึกษา 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553608 การอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นและวฒันธรรม 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

1553609 เรื่องสั้น 

ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องสั้น เพื่อให้เห็นองค์ประกอบแนวคิด

3 (3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2033307เร่ืองสั้น 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
และจุดมุ่งหมายของ การเขียนเรื่องสั้น นักศึกษาควรจะได้รับการ
สนับสนุนให้เขียนเรื่องสั้นด้วยตนเอง 
This is a study of short stories written by native 
speakers of English to see the components, theme, 
and the purposes of each one. It is also highly 
recommended to encourage students to produce their 
own writing. 

องค์ประกอบ ลักษณะ และประเภทต่างๆของเรื่องสั้น โดยเลือกจากผลงานของ
นักเขียนที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ อเมริกา ยุโรปและเอเชียเพื่อให้เห็นแนวคิดของ
นักเขียนแต่ละคน 

The elements, forms, and types of short fictions selected from 

English, American, European, and Asian authors to examine their 

ideas. 

1553610 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553611 วรรณกรรมอาเซียน 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553612 นวนิยายสมยัใหม ่

นวนิยายสมัยใหม่ ศึกษานวนิยายของอังกฤษและอเมริกันหลัง
ศตวรรษที่  19 โดยเลือกศึกษางานของนักเขียนที่ส าคัญ  เช่น  
Green, Faulkner, Hemingway และรวมทั้งงานเขียนในสมัยที่
เป็นที่สนใจของผู้เรียนด้วย  เพื่อให้เห็นพัฒนาการในด้านแนวคิด  
รูปแบบ  และลีลาการเขียนของนวนิยายในสมัยนี้ 

This is a study of British and American novels after the 
19th century by selecting the novels of major writers 
such as Green, Faulkner, Hemingway, etc. and of 
contemporary writers which are interesting for the 
learners. The purpose f study is to see the 
development of the themes, the forms and the styles 
of the novels of this period. 

 

3 (3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2033306นวนิยายสมัยใหม ่

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

นวนิยายของอังกฤษและอเมริกันหลังศตวรรษที่  19 โดยเลือกศึกษางานของ

นักเขียนที่ส าคัญ  เช่น  Green, Faulkner, Hemingway และรวมทั้งงานเขียน

ในสมัยที่เป็นที่สนใจของผู้เรียนด้วย  เพื่อให้เห็นพัฒนาการในด้านแนวคิด  

รูปแบบ  และลีลาการเขียนของนวนิยายในสมัยนี้ 

British and American novels after the 19th century by selecting the 

novels of major writers such as Green, Faulkner, Hemingway, etc. 

and of contemporary writers which are interesting for the learners. 

The purpose f study is to see the development of the themes, the 

forms and the styles of the novels of this period 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
1553705 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

1553707 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3(2-2-5)      ยกเลิกรายวิชา  

2033708 การอ่านทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033709 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  1 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033710 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  2 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033711 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033712 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033713 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033714 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและธนาคาร 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033715 ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 

ศึกษาและปฏิบัติกับบทเรียนที่น าเสนอทั้งในภาษาพูดและภาษา
เขียนที่เกี่ยวข้องกับงานส านักงานท่ัวไป รายวิชานี้  มุ่งเน้นการใช้
ทักษะที่หลากหลาย และเน้นทักษะในด้านความเข้าใจในการ
รายงานโดยเฉพาะทั้งในการพูดและเขียน 
Study and practice with texts representing both 
spoken and written language related to general office 
work.  The course is ‘multi-skill’ and emphasizes, in 
particular comprehension in reporting, both orally and 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น  2033702ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและ

ส านักงาน 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  

การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับส านักงานค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับงานเลขานุการ

และอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานการรับโทรศัพท์การนัดหมายการจัดแฟ้มเอกสาร

การจัดประชุมการเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจเบื้องต้นฝึกใช้โปรแกรมชุด

ส านักงานและฝึกทักษะงานเลขานุการในส านักงาน 

Using English for office work, vocabulary and expressions for secretarial 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
in writing. 

 

work and office equipment, handling telephone, making appointments, 

filing, arranging meetings, writing basic business correspondence, and 

practice using Microsoft Office Suite and secretarial skills in an office 

2033716 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพนัธ ์

รายวิชานี้ มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการสู่สาธารณชน รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการน าข้อมูล
จากสื่อต่างๆ  การส่งเสริมการขายด้วยการน าเสนอข้อมูลที่
หลากหลาย การบูรณาการในการเลือกบทความ  การอ่านและ
การให้ตัวอย่างของการเขียนหัวเรื่องของบทความ  พาดหัวเรื่อง  
ค าจูงใจ  และสโลแกนต่างๆ 

This course examines the special forms of English used 
in presenting a product or service to  the  public. This 
includes the study of press release material, 
promotional material, and the various ways each of 
these text types presents its messages. The course 
involves integrated skill exercises in lexical selection, 
reading and preparing samples of written text, and 
special study of features of headings, headlines, 
slogans and set phrases. 
 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2032701ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ ์

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  

 

 

2033717 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในสปา 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033718 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการนวดแผนไทย 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
2033719 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033720 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033721 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2033722 ภาษาอังกฤษส าหรับบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033725 ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033726 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033727 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร ์ 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033728 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสาธารณสุขชุมชน 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033724 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2 

 

3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034107 วัจนปฏิบัติศาสตร ์

ศึกษาหลักพ้ืนฐานในการสนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษของเจ้าของ
ภาษาตามหลักวัฒนธรรม เช่น การผลัดกันพูด การให้ความ
ร่วมมือกันในการสนทนา ด้วยตัวอย่างผลของการไม่ปฏิบัติตาม
ธรรมเนียม เพื่อให้ผู้ เ รียนตระหนักในความแตกต่างของ
วัฒนธรรมและบทบาททางสังคมของผู้ฟังและผู้พูด  เพื่อให้
โต้ตอบในการสนทนาได้อย่างเหมาะสม การศึกษาจากต ารา จาก
การฟังเจ้าของภาษาสนทนา และอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการ
สนทนา  ซึ่งท าให้ท านายการโต้ตอบในการสนทนาได้    
The courses emphasis on the basic principles of how 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 2034201วัจนปฏิบัติศาสตร์ 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสาร ตัวบ่งบอก 

ความหมายช้ีบ่งเป็นนัยในการสนทนา ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะห์บทสนทนา 

การเก็บข้อมูลภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการวิเคราะห์ภาษาเชิงวัจนปฏิบัติ

ศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความแตกต่างของวัฒนธรรมและบทบาททาง

สังคมของผู้ฟังและผู้พูด  เพื่อให้โต้ตอบในการสนทนาได้อย่างเหมาะสม 

การศึกษาจากต ารา จากการฟังเจ้าของภาษาสนทนา และอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ

การสนทนา  ซึ่งท าให้ท านายการโต้ตอบในการสนทนาได้   
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
English speaking people converse according to their 
cultures, this including turn-taking, cooperation in 
conversing, with examples of the effects of breaking 
the rules.  To raise learners’ awareness of the 
differences of cultures and social roles of the listeners 
and the speakers, in order to make proper responses. 
Examination of texts from transcriber authentic 
conversation and published dialogues, with indication 
of how responses can be predicted. 

           Language and the English language from a pragmatic 

perspective, general theories of communication, conversational 

implicature, deixis, speech act theory, conversation analysis. To 

raise learners’ awareness of the differences of cultures and social 

roles of the listeners and the speakers, in order to make proper 

responses. Examination of texts from transcriber authentic 

conversation and published dialogues, with indication of how 

responses can be predicted 

2034112 ปริเฉทในการสื่อสาร 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034113 ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคม 

ศึกษาความแตกต่างของชุมชนในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลต่อการใช้ภาษาเกี่ยวกับค าศัพท์ รูปแบบและส านวน 

This is a study of the differences in the economic and 
social structure of community which affect the use of 
language with regards to vocabulary, style and idioms. 
 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 2033203ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมรูปแบบภาษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนที่มี

ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์และทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคม

ที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาการแปรของภาษาและความหลากหลายทางภาษาเป็นต้น 

Relationship between language and society, Language patterns 

related to people with geographical Ethnic and economic 

differences, Social structure affecting language use, variability of 

language and linguistic diversity, etc. 

 

2034114 ภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034502 การแปลขั้นสูง 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
2034503 การแปลแบบล่าม 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034504 การแปลวรรณกรรม 

ฝึกการแปลวรรณคดี  ทั้ งที่ เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ให้
ความส าคัญกับการถ่ายทอดวัฒนธรรม อารมณ์ ความรู้สึก และ 
สุนทรียของภาษา 

Students practice translation in  both in prose and 
poem, focusing on culture, emotions, feeling, 
thoughts, and linguistic aesthetic. 

3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2032403 การแปลวรรณกรรม 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกการแปลวรรณคดีทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ให้ความส าคัญกับการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรม อารมณ์ ความรู้สึก และ สุนทรียของภาษา 

Practice translating in both in prose and poem, focusing on culture, 

emotions, feeling, thoughts, and linguistic aesthetic. 

 

2034505 การแปลข่าวจากสื่อ 

ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างของหัวข้อข่าว แปลหัวข้อข่าว การจับ
ใจความส าคัญของข่าว การยกข้อเท็จจริง ออกจากข้อคิดเห็น 
การแปลข่าว บทความจากสื่อต่างๆ 

Students practice analyzing the structures of headlines, 
translate the headlines, and find the main ideas of 
news. They also differentiate facts from opinions; 
translate news, and articles from various media. 
 

3(2-2-5)   - เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2032402  การแปลขา่วจากสื่อ 

  - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างของหัวข้อข่าว แปลหัวข้อข่าว การจับใจความส าคัญของ

ข่าว การยกข้อเท็จจริง ออกจากข้อคิดเห็น การแปลข่าว บทความจากสื่อต่างๆ 

Practice analyzing the structures of headlines, translate the headlines, 

and find the main ideas of news, differentiating facts from opinions 

as well as translating news and articles from various media  

 

2034613 การสื่อสารด้วยการละคร 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034614 การละครสมัยใหม ่ 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034615 นวนิยายและสังคม 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034616 วรรณกรรมสตร ี 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
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2034617 วรรณกรรมร่วมสมัย 

ศึกษางานวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองในศตวรรษที่  20   ที่
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อให้เห็นลักษณะการเขียนที่ต่าง
ออกไปจากรูปแบบเดิม  และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาพของ
มนุษย์และสังคมที่สะท้อนอยู่ในงานวรรณกรรม 

This is a study of prose and poetry written in English in 
the twentieth century to see the humans behavior 
and social norms portrayed in these pieces. 
 

3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2033304 วรรณกรรมร่วมสมัย 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

งานวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองในศตวรรษที่  20   ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  

เพื่อให้เห็นลักษณะการเขียนที่ต่างออกไปจากรูปแบบเดิม  และศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับภาพของมนุษย์และสังคมที่สะท้อนอยู่ในงานวรรณกรรม 

Prose and poetry written in English in the twentieth century to see 

the humans behavior and social norms portrayed in these pieces 

 

2034618 วรรณกรรมโลก   3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034619 เทพปกรณัมกรีก-โรมัน 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034729 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโลจสิติกส ์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034730 ภาษาอังกฤษเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034731 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034732 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034733 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034734 ภาษาอังกฤษเพื่อจัดการท่องเที่ยวในและต่างประเทศ 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034735 การเตรียมสอบ TOEIC    3 (2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  

2034736 การสื่อสารด้วยวจนและอวจนทางภาษา  3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2034737 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเข้าและสง่ออก 3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
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2034738 การสื่อสารในการปฏิบัติงาน   3 (3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2031115 ภาษาเขมร 1     3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032116 ภาษาเขมร 2     3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032117 ภาษาเขมร3    3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032118 ภาษาเวียดนาม 1     3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032119 ภาษาเวียดนาม 2      3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032120 ภาษาเวียดนาม 3   3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2031121 ภาษาจีน 1     3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032122 ภาษาจีน 2     3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032123 ภาษาจีน 3    3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2031124 ภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2032125 ภาษาญี่ปุ่น 2     3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

2033126 ภาษาญี่ปุ่น 3     3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  

   เพ่ิมรายวิชาเลือกต่อไปนี้ 

2032703  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 

ทฤษฏีและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อมวลชนต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสาร

แผ่นพับหนังสือเดินทางโฆษณาและจดหมายรับสมัครงานรวมถึงสื่อโทรทัศน์วิทยุ

และอินเตอร์เน็ตศึกษาค าศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษในการพาดหัวข่าวฝึก

 

3(3-0-6) 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
แปลวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับบทความที่อ่าน 

Theories and styles of using English in various printed media such as 

newspapers, magazines, brochures, itineraries, advertisements, 

application letter, including multimedia like television, radio and 

internet, study vocabulary and syntactic structures of news 

headlines, and practice translating, analyzing and discussing articles. 

   2033104  การอ่านเชิงวิชาการ 

กลวิธีต่างๆที่ใช้ในการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ วิเคราะห์โครงสร้าง วิธีการ

น าเสนอข้อมูลและภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ ฝึกแสดงความคิดเห็นต่องานที่

อ่านในรูปของการอภิปราย หรือข้อเขียน รวมทั้งฝึกการสรุป วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่านและรวบรวมเขียนเป็นรายงานได้ 

Strategies used in reading academic texts; analysis of the structure 

of ways to present information and the language of academic texts; 

practice in giving opinions about the texts through oral discussion or 

writing, including practice in analyzing and synthesizing information 

in the form of a report 

 

 

3(3-0-6) 

   2033104การเขียนเชิงวิชาการ 

หลักการเขียนบทคัดย่อ บทความวิชาการ และบทความวิจยั จากแหล่งข้อมูลที่

3(2-2-5) 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
น าเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย วิเคราะห์ ค าศัพท์ วลี ลักษณะ

ประโยค และรูปแบบที่ใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ ลักษณะและองค์ประกอบของ

งานเขียนเชิงวิชาการประเภทต่างๆ และเขยีนบทความวิชาการสั้นๆ เพื่อน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ตลอดจน ศึกษาการเขียนถอดความ การเขียนสรุป และการ

เขียนอ้างอิง 

Writing principles of abstracts, academic articles, and research 

articles from resources presenting academic or research articles. 

Analyze vocabulary, phrases, sentences, and genre used in 

academic writing, features, and structures of academic writings, and 

write short academic writing for academic presentation including 

study how to paraphrase, summarize, and write references 

   2033106  การเขียนงานในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

หลักการเขียนประเภทตา่งๆในหนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร  ฝึกเขียนข่าว บทความ 

บทวิจารณ์ บทบรรณาธิการและอืน่ๆ 

Principles of various forms of journalistic writing; practice writing of 

news, features, reviews, editorials and other types of articles that 

appear in newspapers and magazines. 

 

3(2-2-5) 

   2034401  การแปลแบบล่ามติดตามตัว 

วิธีการแปลล่ามชนิดพูดตามและฝึกการแปลล่ามชนิดพูดตามในบริบทต่างๆ ฝึก

3(2-2-5 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
การน าทฤษฎีทางภาษาและหลักการแปลมาประยุกต์ใช้ในงานล่าม ฝึกการฟังเพื่อ

จับใจความ การจดบันทึก และการพูดเพื่อสื่อสารข้อมูล ศึกษาวิธีการหาข้อมูล

อ้างอิงเพื่อเตรียมน าไปใช้ในการแปลล่าม ศึกษาวิธีแก้ปัญหาในบริบทของงาน

ล่าม 

Consecutive interpretation and the contexts where consecutive 

interpretation is required. Application of language theory and 

translation principles to interpretation. Listening comprehension, 

note taking and oral communication skill development. Study of 

research methods used in acquiring reference information for 

interpretation. Discussion of problem solving techniques in the 

interpretation context   

   2034701  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย 

รายวิชานี้ท่ีเน้นฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์จริงด้านการขาย การ

ใช้ค าศัพท์ การใช้ส านวนภาษาอังกฤษด้านการขายต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน

น ามาใช้ในสถานการณ์จริง และตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทด้านการ

ขาย เช่น พนักงานขายสินค้าในสนามบิน จิวเวอร์รี่ บริษัทห้างร้านต่างๆ   

This course focusing on English skills used in real-world sales 

situations. Use of vocabulary and English expressions in sales with 

emphasis on sales practice in real situations in response to needs of 

sales companies such as salesperson at airport, Jewelry shops, and 

3(2-2-5) 



- 165 - 

 

 หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
department stores 

   2034902  สัมมนาประเด็นทางภาษาอังกฤษ 

ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในฐานะภาษาต่างประเทศโดยการน าปัญหา

ที่พบจากการเรียนวิชาต่างๆ และ/หรือจากประสบการณ์จากการฝึกงานมา

อภิปราย วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่ เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเกี่ยวกับสังคม 

เศรษฐกิจการเมืองและความก้าวหน้าทางวิทยาการจากสื่อประเภทต่างๆ เพื่อ

น ามาอภิปรายในช้ันเรียน เน้นค้นคว้าด้วยตนเอง และการมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นของนักศึกษารวมทั้งมีการน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นในรูปของการ

รายงานปากเปล่าและการเขียน 

An investigation of the difficulties of learning English as a foreign 

language through their own and/or other experiences, through prior 

independent study, formal course work and field experience. An 

analysis of current domestic and international social, cultural, 

economic, and technological issues through news from various 

media, with emphasis on research skills, oral presentations, class 

discussion and report writing. 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ 8 หน่วยกิต วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ 8 หน่วยกิต 
1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รายวิชานี้ผู้สอนจะจ าลองสถานการณ์ในที่ท างานให้นักศึกษาได้เรียนรู้การ
ท างานและการพูดภาษาอังกฤษในสถานที่เหล่านั้น เช่น ในโรงแรม ภัตตาคาร 
บริษัทน าเที่ยว หรือที่สถานีต ารวจ  นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานในสถานที่
เหล่านั้นของท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในครึ่งท่ี สองของภาคเรียนนี ้
This course gives variety situations for students to speak English 
and learn to work at work places such as hotels, restaurants, 
tourist agencies, or police stations. Students have to go out of the 
class to practice working in those local working places in the 
second half of the semester.  
 

 
 

2 (90) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2034801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
จ าลองสถานการณ์ในที่ท างานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางด้านธุรกิจในท่ีท างานต่างๆเช่นส านักงานโรงแรมภัตตาคารบริษัทน าเที่ยวและ

สถานีต ารวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นทักษะการท างานและเทคนิคการแก้ปัญหา

ในการท างานการพัฒนาบุคลภาพและทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 

Stimulation through work situation to encourage students to practice 

English for communication in workplaces such as offices, hotels, 

restaurants, travel agencies and immigration police stations, etc., 

work skills and problem solving techniques, personal 

developments, and work skills in the 21st century 

 

1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษาออกไปฝึกงานเป็นเวลา  350  ช่ัวโมงตามสถานที่ต่างๆ ทั้งของ 
เอกชน และของรัฐบาลซึ่งเป็นสถานท่ีจะได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและเรียนรู้
การท างานในสถานการณ์จริง 
Students go out to work for 350 hours at the private business or 
governmental work places where they have chances to 
communicate in English and learn how to work there. 
 

6 (450) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2034802  การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

 - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานการณ์จริงฝึกใช้ภาษาอังกฤษท้ัง 

4 ทักษะเป็นเวลา450 ช่ัวโมง ในสถานท่ีต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐจดัสัมมนาก่อน

และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายงานและน าเสนอการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

Providing students with practical experiences in real life situations, 

practice in English 4 skills for 450 hours in various places of both 
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government and private sectors, seminar before and after 

professional experience, and report and present experiences 

obtained from the experience training 

1554803 การเตรียมสหกิจศึกษา 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
        A minimum 30-hour preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; about Cooperative Education 
Process, working regulation, job application techniques, basic 
knowledge of working etc. 
 

2 (90) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2034803 การเตรียมสหกิจศึกษา 

 - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการของสหกิจศึกษาระเบียบและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละ

สาขาวิชาเทคนิคการเลือกอาชีพเทคนิคการสัมภาษณ์งานเทคนิคการเขียน

รายงานและการน าเสนอการพัฒนาบุคลิกภาพการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ

วัฒนธรรมองค์กรและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท างานเป็นต้น 

Principles and concepts of cooperative education, process 

cooperative education, rules and regulations related to cooperative 

education, skills in accordance with professional standards of each 

area, career selection, job interview techniques, reporting and 

presentation techniques, personality development, preparation for 

being entrepreneurship, organizational culture, and English 

communication skills for work 

 

1554804 สหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่านการ

อบรมการเตรยีมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดท ารายงานผล

6 (450)  - เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น  2034804 สหกิจศึกษา 

 - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

การปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานณสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์มีขั้นตอนการสมัครและ
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การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและน าเสนอผลงานในการสมัมนาระหว่างนักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 
workplace in which the work is related to the major field of study of 
the student; students are required to pass a minimum 30-hour 
preparation session prior to their placement in a selected workplace; 
students are required to submit a report of their work study 
placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the 
course. 

คัดเลือกมีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอนมีการน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการ

เพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ท ามีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้องจดัท ารายงานและน าเสนอผลจากการปฏิบัติงาน 

Full time employment as an employee at the workplace, or both public 

and private sectors for a period of not less than 16 weeks, steps of  job 

application and selection process, clear task assignment, knowledge 

integrated to apply to the assigned work, cooperate with the relevant 

professional development organizations, report and present work 

performance 
 

 

 

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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