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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2565 

********************************* 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

คณะ     : มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที่  1  ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย        :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program in English 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

:  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (English) 

                    :  B.A. (English) 

 

3. วิชาเอก  :  ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตรวมท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

  หลักสตูรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

  หลักสตูรปริญญาตรี 4 ป 

  หลักสตูรปริญญาตรี 5 ป 

  หลักสตูรปริญญาตรี 6 ป 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 



(มคอ.2) หนา 2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  

 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

  หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

  หลักสตูรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 

 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

  หลักสตูรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

  หลักสตูรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)………………. 

  หลักสตูรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

5.4 การรับผูเขาศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

  เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน..................................................................................... 

  รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.................................................. 

   เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

  ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 

  รูปแบบของการรวม 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกันโดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกวา 

5.6 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



(มคอ.2) หนา 3 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  

 

  ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เม่ือวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการ

ประชุมคร้ังที่ 8(5/2563) เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ

ประชุมคร้ังที่ 67(1/2564) เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ

ประชุมคร้ังที่ 84(1/2564) เม่ือวันที่ 6 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุม

ครั้งท่ี 1(1/2564) เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 ไดรับการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม

ครั้งท่ี 177(43/2564) เม่ือวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 เปดสอนภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2565 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ภายในปการศึกษา 2567  

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

8.1 นักแปล 

8.2 ลาม 

8.3 มัคคเุทศก 

8.4 พนกังานของสายการบิน 

8.5 พนกังานบริษัทนําเท่ียวและโรงแรม 

8.6 เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 

8.7 เลขานุการ 
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8.8 นักเขียน 

8.9 เจาหนาที่ดานการส่ือสารมวลชน 

8.10 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษ 

9. ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศกึษา 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทาง

วิชาการ 

1 คุณากร คงชนะ ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. (English)  

University of Pune, India, 2552 

M.A. (English Literature)  

University of Mysore, India, 2546 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543 

ภาคผนวก ง 

2 พัทชา บุญยะรัตน ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 

ภาคผนวก ง 

3 เภทรา  พงศศักดิ์ศรี ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

M.A. (English as an International Language)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก ง 

4 ปทุมพร บุญชุม ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

ภาคผนวก ง 

5 โชติกา เศรษฐธัญการ อาจารย ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก ง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของภูมิภาคตาง ๆ ในโลกซึ่งเปน

ยุคเศรษฐกิจที่ตองอาศัยองคความรูเปนตัวขับเคล่ือน (Knowledge-based Economic) รวมไปถึงความ

รวมมือกันของประเทศตาง ๆ ในหลากหลายดาน เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคปจจุบันการนําวิทยาศาสตรมาใชกับฐานขอมูลขนาด

ใหญ(Data Science) และการพัฒนาแบบกาวกระโดดในเร่ืองของนวัตกรรมและเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย 

ซึ่งแมจะทําใหการติดตอสื่อสารระหวางกันของผูคนท่ัวโลกเปนไปอยางรวดเร็ว สะดวก และงายย่ิงข้ึน แตก็

กอใหเกิดสภาวะการปนปวนทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ดังนั้นการเตรียมความพรอม

เพ่ือใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงและการรับมือกับการพัฒนาที่รวดเร็วทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการติดตอ

และการเชื่อมโยงกับประเทศตางๆท่ัวโลกจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองใชภาษากลางในการติดตอส่ือสาร 

และภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือทางภาษาท่ีจะชวยใหการเขาถึงขอมูลและการติดตอส่ือสารกันประสบ

ความสําเร็จ โดยทักษะและความรู ตลอดจนความเช่ียวชาญในการใชภาษาอังกฤษจึงถือเปนส่ิงสําคัญใน

การสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดวยเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดจึงเปนส่ิงท่ีหลักสูตรให

ความสําคัญและนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรปพุทธศักราช 2565 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาคนใหเกิดการเรียนรูตลอด

ชีวิต ทําใหเกิดความเช่ือมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในประเทศและตางประเทศ ซ่ึง

หลักสูตรจําเปนตองพิจารณาเพื่อวางแผนใหบัณฑิตไดเกิดการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานภูมิปญญา ประสบการณ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามระหวางประเทศ 

รวมทั้งปจจัยในเร่ืองของการยายถ่ินที่อยู การรับและแลกเปล่ียนแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงมีผลทําให

ประเทศไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากข้ึน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษากลางท่ีสําคัญ

ในการสื่อสารขามวัฒนธรรมกับชนชาติตาง ๆ 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมที่
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หลากหลาย และเปนบัณฑิตที่พรอมพัฒนาตนใหเปนผูใฝรู และสามารถนําความรูไปใชในการประกอบ

อาชพีไดท้ังในประเทศและตางประเทศไดโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรในป

พ.ศ. 2565 ใหมีความสอดคลองและเปนไปตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย กลาวคือ เปนมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏตนแบบที่นอมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรูตามแนวพระราชดําริ บูรณาการกับการปฏิบัติ

ภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาสู

ทองถ่ิน ทําใหชุมชนเขมแข็ง พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนด

พันธกิจไว 4 ดาน ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยกําหนดไว 4 ขอดังนี้ 

1) เพ่ิมคุณคาการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แบบบูรณาการโดยการนอมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรูตามแนวพระราชดําริ 

2) ผลิตบัณฑิตโดยเนนบัณฑิตนักปฏิบัติดวยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและ

พัฒนาแกไขปญหาทองถ่ิน 

3) สรางองคความรู ดวยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณปจจุบัน และการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4) จัดการระบบภายในโดยเนนการบริหารแบบจัดการตัวเองเพ่ือพัฒนาองคการอยาง

ย่ังยืน 

ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดเนนการสรางบัณฑิตใหมีความ

สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังน้ี 

1) ผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะการใชภาษาอังกฤษท่ีสามารถสื่อสารไดตามกรอบ

ความสามารถทางภาษาที่เปนสากล 

2) ผลิตบัณฑิตใหสามารถบูรณาการองคความรูภาษาอังกฤษอยางสรางสรรคเพ่ือ

สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคมเพ่ือประโยชนแกทองถ่ิน 

3) ผลิตบัณฑิตโดยเนนการปฏิบัติผานการบูรณาการการบริการวิชาการในทองถิ่นกับ

งานวิจัยเพื่อใหเกิดการตระหนักรูถึงสถานการณในปจจุบันและเพ่ือเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต 

4) ผลิตบัณฑิตใหเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีจิตอาสาและจิตสํานึกตอความเปนพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน (เชนรายวิชาที่เปดสอน เพื่อใหบริการ

คณะอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแกกลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา

สงัคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และกลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไดแก วิชาแกนและวิชาโทที่จัดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตรและหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีนักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอื่นมาเรียน 

13.2.1 วิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะและตางหลักสูตรสามารถเลือกเรียน

เปนวิชาเลือกเสรีได 

13.3 กลุมวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรที่รับผิดชอบสอนใหกับนักศึกษา

คณะ/หลักสูตรอื่น 

13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

13.4 การบริหารจัดการ 

13.4.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหนาที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย

ผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ

ดําเนินการ 

13.4.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับกองบริการ

การศึกษาเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 
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หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค สมรรถนะของ

นักศกึษาแตละช้ันป และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู

ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ท่ีพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสรางความสําเร็จและความสุขใหกับ

ชีวิตของตนเองและสังคมสวนรวม  

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่ มีทักษะ

ความสามารถดานการส่ือสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลเพ่ือเปนส่ือกลางสําหรับการส่ือสารขอมูลท่ี

จําเปน อีกทั้งยังสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคตอันจะ

เปนการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติท้ังดานวิชาการ ดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากการผลิตบัณฑิต

ใหเปนผูมีความรู มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษแลวนั้น การผลิตบัณฑิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม

จริยธรรมในการดําเนินชีวิตถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่หลักสูตรใหความสําคัญสําหรับการพัฒนาบุคคลใหมีคุณคา

และมีประโยชนตอประเทศชาติอยางแทจริง  

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เม่ือนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีแลว จะเปนผูมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีทักษะ ความรูภาษาอังกฤษ สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพหรือ

การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       1.3.2 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

       1.3.3 มีความซ่ือสัตย สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

       1.4.1 มีความรู ความสมารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

       1.4.2 มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูทางดานภาษา อังกฤษและ

ศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

       1.4.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

       1.4.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องและเพ่ือประกอบวิชาชีพ 

       1.4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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1.5 ผลลัพธการเรียนรูในแตละช้ันปของนักศึกษา 

นักศึกษา รายละเอียด 

ชั้นปที่ 1  1) นักศึกษามีทักษะในการส่ือสารดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษได

ถูกตองตามหลักภาษา 

 2) นักศึกษาสามารถนําหลักทฤษฎีโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษมาประยุกตในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

3) นักศึกษาสามารถนําหลักภาษาอังกฤษไปบูรณาการในการส่ือสารทั้งในและนอกหองเรียน 

ชั้นปที่ 2 1) นักศึกษาสามารถเขียนภาษาอังกฤษไดตามวัตถุประสงค 

2) นักศึกษาสามารถนําหลักทฤษฎีการออกเสียงมาประยุกตใชในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ไดถูกตอง 

3) นักศึกษามีทักษะในการอานเพ่ือวิเคราะหและวิจารณขาว บทความ และวรรณกรรม

ภาษาอังกฤษได 

ชั้นปที่ 3 1) นักศึกษาสามารถแปลงานเขียนประเภทตางๆ ได 

2) นักศึกษามีทักษะในการอานเพ่ือวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 

3) นักศึกษาสามารถประยุกตใชทักษะทางภาษากับขอมูลและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมของเจาของภาษาในการประกอบอาชีพ 

ชั้นปที่ 4 1) นักศึกษาสามารถอาน วิเคราะห และวิจารณ บทประพันธภาษาอังกฤษได 

2) นักศึกษาสามารถแปลถอยคําและส่ือสารใหตรงตามความหมายเดิมได 

3)  นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพได 

1.6 ผลลัพธการเรียนรู 

1.6.1 ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

         1) มสีมรรถนะการใชทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารไดตามกรอบ

ความสามารถทางภาษาที่เปนสากล 

         2) สามารถบูรณาการองคความรูภาษาอังกฤษกับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรคเพื่อ

การสรางและการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

     3) สามารถบูรณาการองคความรูทางภาษากับการประกอบวิชาชีพในสายงานตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษ 

     4) มีความตระหนักรูในหนาที่ของตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีจิต

อาสาและจิตสํานึกตอสวนรวม 

1.6.2 ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (ถามี) 

- ไมมี - 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 5 ป 

2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ใหมีมาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ร า ย ง าน ผ ล กา รป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให มีความ

เขมขนทางวิชาการโดยไดเพิ่มชุด

วิชาแกนมนุษยและศิลปะการ

ถายทอด อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกใน

การเรียนวิชาโทให เปนไปตาม

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง นั ก เ รี ย น 

นักศึกษา และบัณฑิตที่สํ า เ ร็ จ

การศกึษาไปแลว 

1. สํารวจภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

2.  สํา รวจความต องการของ

นัก เรี ยนและนั กศึ กษาที่ มี ต อ

หลักสูตร 

 

1. ตัวเลมหลักสตูรปรับปรงุ 

2. ผลสํารวจภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

3. ผลสํารวจความตองการของ

นัก เ รียนและนักศึ กษา ท่ีมี ต อ

หลักสูตร 

 

 

3. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

1. หลักสูตรปรับปรุ ง ท่ี จัดใหมี

รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

2. สงเสริมการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและ

ผูสอน 

1. มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง

ที่ จัดใหมีรายวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ิมข้ึน 

 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน

การสอน 

1. สํารวจความตองการของผูสอน

และนักศึกษา 

2.  จัดหาและจั ดสรรทุน เ พ่ื อ

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน

การสอนใหมีความทันสมัย 

1. รายงานการสํารวจ 

2. จํานวนเงินทุน 

3. จํานวนเงินรายจาย 

4. จํานวนอุปกรณ/ กิจกรรม/

โ ค ร ง ก า ร ที่ ป รั บ ป รุ ง ป จ จั ย

สนับสนุนการเรียนการสอน 
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2.3 การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือตอนกัศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ปรับปรุงนโยบายและแผน 

การสนับสนุนและการให

คําแนะนํา 

1. จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาสําหรับ

นักศึกษาแตละชั้นปและจัดชั่วโมง

สาํหรับใหคําปรึกษาอยางนอย

สปัดาหละ 1 คร้ัง 

2.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือ

เตรียมความพรอมดานการปรับตัว

และเทคนิคการเรียนรู 

3. มีการติดตามประเมินผลการให

คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

4. จัดอบรมอาจารยที่ปรึกษา 

5. กองพัฒนานักศึกษาจัดคลินิกให

คําปรึกษา 

1. คาํสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา

ประจํากลุมเรียน 

2. ตารางพบอาจารยท่ีปรึกษา 

3. โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบ

ผูปกครอง 

2.4 ความตองการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพ

บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ปรับปรุงหลักสตูรใหมีความ

ทันสมัย สอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิตหรือ

ตลาดแรงงาน 

 

1. สํารวจภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต 

2. สํารวจความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

3. สํารวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการตอบัณฑิต 

4. สํารวจความคิดเห็นของบัณฑติท่ี

มีตอหลักสูตรที่ไดเรียนไป 

5. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

6. คณะจัดสัมมนาศิษยเกา ศิษย

ปจจุบัน ผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับหลักสูตร  

1. ตวัเลมหลักสูตรปรับปรุง 

2. ผลสํารวจภาวะมีงานทําของ

บัณฑิต  

3. ผลความสํารวจความพึงพอใจ

และความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

4. ผลสํารวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงาน 

5. ผลสํารวจความคิดเห็นของ

บัณฑิตที่มีตอหลักสูตรท่ีไดเรียนไป 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  ใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  มีภาคฤดูรอน   

  ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  2561 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 ภาคการศึกษาท่ี  1   เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่  2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 

 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  

ระยะเวลาการศึกษา 4 ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
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2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เร่ืองหลักเกณฑใน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

2) เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1) มีความประพฤติด ี

2) สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและ

เงื่อนไขท่ีกําหนดของสาขาวิชา ไดแก มีผลสอบภาษาอังกฤษระดับ 450 คะแนน (TOEIC) หรือเทียบเทา 

3) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 

4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามขอ 30 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

5) ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาที่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง  

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561 

2.2.3 ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา  

        2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

        2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานทักษะและความรูภาษาอังกฤษในระดับที่แตกตางกันมาก ทําให

จัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคหลักสูตรนั้นเปนไปไดยาก 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  

        2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปรับตัวและการเรียนรู

ที่จะอยูรวมกันกับผู อ่ืน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา อีกทั้งยังจัดประชุมผูปกครอง 

จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ

อาจารยผูสอนและผูปกครอง ในกรณีท่ีมีปญหา 
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       2.4.2 จัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษ หรือการสอนเสริมใหแกนักศึกษาท่ีมีพื้น

ฐานความรูภาษาอังกฤษออนในภาคการศึกษาแรก รวมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพทางภาษาอังกฤษของสาขาวิชา คณะหรือมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

       2.4.3 จัดกลุมผูเรียนใหมีความหลากหลายในระดับการเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนในลักษณะ

เพ่ือนชวยแนะนําเพ่ือน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

นักศกึษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปที่ 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปที่ 3 - - 50 50 50 

ชั้นปที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 

2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาบํารุงรักษา      

 - คาลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 

 - เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 35,000 70,000 105,000 140,000 140,000 

รวมรายรับ 935,000 2,500,000 2,805,000 3,460,000 4,540,000 

2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดําเนินการ      

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 3,740,000 

รวม (ก) 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 3,740,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 187,000 374,000 561,000 748,000 748,000 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง      
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

รวม (ข) 187,000 374,000 561,000 748,000 748,000 

รวม (ก) + (ข) 935,000 1,870,000 2,805,000 3,740,000 4,480,000 

จํานวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

คาใชจายตอหัวนักศึกษาตอป 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 

2.7 ระบบการศกึษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

  อ่ืน ๆ ระบบคลังหนวยกิต 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   132 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1) กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาสงัคมศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณติศาสตร  ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

1.5) กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

เปดสอนแบบวิชาเอกเด่ียว และแบบวิชาเอก-โท ดังนี้ 
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2.1) วิชาเอกเด่ียว 

2.1.1) วิชาแกน     17 หนวยกิต 

2.1.2) วิชาเอก   ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

เอกบังคับ     57 หนวยกิต 

เอกเลือก   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

2.1.3) วิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

2.2) วิชาเอก-โท 

2.2.1) วิชาแกน     17 หนวยกิต 

2.2.2) วิชาเอก   ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 

2.2.3) วิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

2.2.4) วิชาโท   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1)  กลุมวิชาภาษา     ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English for Communication  

GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

 English for Learning  

GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes   

GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Foundation English  

GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 French for Communication  

GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication   

GELN107 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  
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GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  

GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6) 

 Indonesian Language and Culture  

GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  

GELN111 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Speaking and Listening Skills  

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร    ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

GEHU100 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 

 Contemplative  Education  

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy of Life  

GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

 Meaning of Life  

GEHU103 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development  

GEHU104 สนุทรียะของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic of Life  

GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 

 Music Appreciation  

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป  3(3-0-6) 

 Visual Art Aesthetic  

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย  3(3-0-6) 

 Dramatics Art Aesthetic in Thai  

GEHU108 การใชหองสมุดยุคใหม  3(3-0-6) 

 Using Modern Library  

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Art in Daily Life  

GEHU110 สุนทรียะแหงการถายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Aesthetic of Digital Photography  
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GEHU111 การวางแผนและการใชชีวิตกับวัยผูสูงอายุ 3(3-0-6) 

 Planning for Life with the Elderly  

GEHU112 ดุลยภาพแหงชีวิต 3(3-0-6) 

 Gesture of Balance  

GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 3(3-0-6) 

 Arts for life  

GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) 

 Digital Literacy  

1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

GESO100 มนุษยกับสังคม  3(3-0-6) 

 Man and Society  

GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6) 

 Thai Living  

GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6) 

 Global Living  

GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy  

GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) 

 Law for Living   

GESO105 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Economics in Daily Life  

GESO106 ภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6) 

 Thai Wisdoms in Handicraft  

GESO107 ภูมิสงัคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6) 

 Geosocieties of the Lower Northern Region  

GESO108 การส่ือสารเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

 Communication for Life  

GESO109 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Media Literacy and Utilization of Information  

GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6) 

 Phitsanulok Study  
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GESO111 รูทันการเงิน 3(3-0-6) 

 Cognizant of Finances  

GESO112 การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5) 

 Democratic Citizenship Education  

GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Psychology  

GESO114 การตอตานทุจริต 3(3-0-6) 

 Anti-Corruption  

GESO115 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-2-5) 

 The King’s Philosophy for Local Development  

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการยุคใหม 3(3-0-6) 

 Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs  

1.4)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

GESC100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

GESC101 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Life and Environment  

GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making  

GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Statistics in Daily Life   

GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mental Health in Daily Life  

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

 Information Technology for Life  

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Technology and Innovation for Sustainable Development 

GESC107 พลังงานกับชีวิต 3(3-0-6) 

 Energy and Life  

GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Foods  
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GESC109 ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Value-added Products from Local Wisdoms  

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Plants in Daily Life  

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6) 

 Household Solid Waste Management  

GESC112 การใชพลังงานอยางย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Energy  

1.5) กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย   ไมนอยกวา           3 หนวยกิต 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercises for Health  

GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

 Recreation for Life  

GESS102 สขุภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Health for Life  

GESS103 งานชางในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

 Handiworks in Daily Life  

GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

 Agriculture in Daily Life  

GESS105 ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศิลป 3(3-0-6) 

 Family Dimension of Science and Art  

GESS106 การสรางแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6) 

 Creation Inspiration in Artworks  

GESS107 วิถีสขุภาพ 3(3-0-6) 

 Healthy Life  

GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5) 

 21st Century Skills for Living and Occupations  

GESS109 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 

 Health Promotion and Care  
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2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 96 หนวยกิต  

2.1) วิชาแกน       17 หนวยกิต 

HU101 ศิลปะการถายทอด 2(2-0-4) 

 The Arts of Knowledge Impartment  

ENG111 การฟงและการพูดเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 Basic Listening and Speaking  

ENG113 การอานเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Reading   

ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Literature  

ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6). 

 Introduction to English Linguistics  

ENG213 การเขียนเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 Basic Writing  

2.2) วิชาเอก    

2.2.1) เอกบังคบั     57 หนวยกิต 

วิชาเอกเด่ียว/เอก-โท 

ENG112 การฟงและการพูด 1 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking 1  

ENG114 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 Forms and Usage in English 1  

ENG115 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 Forms and Usage in English 2  

ENG211 การฟงและการพูด 2 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking 2   

ENG212 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(3-0-6) 

 Analytical and Critical Reading  

ENG214 การเขียนอนุเฉท   3(2-2-5) 

 Paragraph Writing  

ENG221 การแปลเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Basic Translation    



(มคอ.2) หนา 22 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  

 

ENG231 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Prose Selections  

ENG251 สทัศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Phonetics and Phonology  

ENG252 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 English Syntax   

ENG311 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5) 

 Essay Writing  

ENG321 การแปลเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Translation  

ENG331 วรรณกรรมเอเชีย 3(3-0-6) 

 Asian Literature  

ENG332 วรรณกรรมอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Literature  

ENG351 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Semantics and Pragmatics  

ENG352 ภาษาศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 

 Applied Linguistics  

ENG393 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

 Research Methodology  

ENG421 การแปลการลาม 3(2-2-5) 

 Interpretation   

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 3(3-0-6) 

 American Literature  

ENG495 การศกึษาอิสระ*  3(2-2-5) 

 Independent Studies  

                      * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแตไมนับหนวยกิต 
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2.2.2) เอกเลือก   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

วิชาเอกเด่ียว 

ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเพียงกลุมเดียวจากกลุมวิชาตางๆ ตอไปน้ี 

 (1) กลุมวิชาทักษะทางภาษา 

ENG215 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5) 

 Public Speaking in English  

ENG216 การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Discussion and Debate in English  

ENG312 การเรียนภาษาดวยการแสดง 3(2-2-5) 

 Language Learning through Drama  

ENG313 การเขียนตามรูปแบบ 3(2-2-5) 

 Control and Formulaic Writing  

ENG411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Communication  

 (2) กลุมวิชาวรรณกรรมและการแปล 

ENG232 วรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 

 English Literature for Children  

ENG233 เรื่องสั้นรวมสมัย 3(3-0-6) 

 Contemporary English Short Stories  

ENG322 การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Educational and Business Translation  

ENG323 การแปลขาวและสารคดี  3(2-2-5) 

 News and Documentary Translation  

ENG422 การแปลบทภาพยนตร  3(2-2-5) 

 Movie Script Translation  

 (3) กลุมวิชาภาษาศาสตรและการสอนภาษาอังกฤษ 

ENG253 ภาษาศาสตรสังคม 3(3-0-6) 

 Sociolinguistics  

ENG254 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

 Psycholinguistics  
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ENG353 การเรียนรูภาษาท่ีสอง 3(3-0-6) 

 Second Language Acquisition  

ENG354 ภาษายอยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Varieties  

ENG451 การสอนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย 3(3-0-6) 

 Teaching English to Thai Speakers  

 (4) กลุมวิชาธุรกิจและการบริการ 

ENG261 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน  3(3-0-6) 

 English for Secretary and Office Management   

ENG262 ภาษาพูดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Spoken English in Business Situation  

ENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

 English for Public Relations  

ENG371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม      3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hotel Business  

ENG471 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก     3(2-2-5) 

 English for Tour Guides  

2.3) วิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา      7     หนวยกิต 

  แผนฝกประสบการณวิชาชีพ  

ENG391 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  2(90) 

 Preparation for Professional Experience in English   

ENG392 ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  5(450) 

 Field Professional Experience in English   

แผนสหกิจศกึษา 

ENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 1(45) 

 Co-operative Education Preparation in English  

ENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ    6(--) 

 Co-operative Education in English  

2.4) วิชาโท    ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

สําหรับนักศึกษา แบบวิชาเอก-โท ตองเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหนึ่งท่ี

เปดสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก

มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเรียนมาแลวและ

ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้ 

วิชาโทภาษาอังกฤษ          ไมนอยกวา     15      หนวยกิต 

สาํหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนมาเลือกเรียน โดยใหเรยีนในรายวิชาดังตอไปนี้ 

ENG114 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

  Forms and Usage in English 1  

ENG113 การอานเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Reading  

ENG213 การเขียนเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 Basic Writing  

ENG112 การฟงและการพูด 1 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking 1  

ENG211 การฟงและการพูด 2 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking 2   
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3.1.4 แผนการศึกษา 

1) วิชาเอกเดี่ยว 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปที่  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป  - 

HU101 

 

ศิลปะการถายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) วิชาแกน - 

ENG111 การฟงและการพูดเบ้ืองตน 

Basic Listening and Speaking 

3(2-2-5) วิชาแกน - 

ENG113 การอานเบื้องตน 

Basic Reading 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

ENG114 

 

รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 

Forms and Usage in English 1 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 20 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

ENG112 

 

การฟงและการพูด 1 

Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ENG115 

 

รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 

Forms and Usage in English 2 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG114 

ENG131 

 

วรรณกรรมเบื้องตน 

Introduction to Literature 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

ENG151 

 

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 

Introduction to English Linguistics 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

รวม 21 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

ENG211 

 

การฟงและการพูด 2 

Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG112 

 

ENG212 

 

การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 

Analytical and Critical Reading  

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG113 

ENG213 

 

การเขียนเบ้ืองตน 

Basic Writing 

3(2-2-5) วิชาแกน - 

ENG251 

 

สทัศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonetics and Phonology 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG151 

 

ENGXXX วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 21 หนวยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปที่  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาวิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาวิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

ENG214 

 

การเขียนอนุเฉท 

Paragraph Writing 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG213 

 

ENG221 

 

การแปลเบ้ืองตน 

Basic Translation  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ENG231 

 

รอยแกวภาษาอังกฤษ 

Prose Selections 

3(3-0-6) เอกบังคับ ENG131 

 

ENG252 

 

วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ  

English Syntax  

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG151 

 

ENGXXX วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 21 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG311 

 

การเขียนเรียงความ 

Essay Writing 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG214 

 

ENG321 การแปลเชิงวัฒนธรรม 

Cultural Translation 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG221 

 

ENG331 

 

วรรณกรรมเอเชีย 

Asian Literatures 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG131 

 

ENG351 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร

ภาษาอังกฤษ 

English Semantics and Pragmatics 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG151 

 

ENGXXX วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

XXX วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสรี - 

รวม 18 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG332 วรรณกรรมอังกฤษ 

English Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ ENG131 

 

ENG352 ภาษาศาสตรประยุกต 

Applied Linguistics 

3(3-0-6) เอกบังคบั HU101 

ENG151 

ENG251 

ENG252 

ENG351 

ENG393 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(3-0-6) เอกบังคบั - 

ENGXXX วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

XXX วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสรี - 

รวม 15 หนวยกิต   
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แผนฝกประสบการณภาคสนาม 

ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG421 

 

การแปลการลาม 

Interpretation  

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG221 

 

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 

American Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ ENG131 

 

ENG391 

 

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  

Preparation for Professional Experience 

in English  

2(90) ประสบการณ

ภาคสนาม 

- 

ENG495 การศึกษาอิสระ* 

Independent Studies 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG393 

ENGXXX วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 11 หนวยกิต   

                      * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแตไมนับหนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG392 ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  

Field Professional Experience in 

English 

5(450) ประสบการณ

ภาคสนาม 

ENG391 

 

รวม 5 หนวยกิต   
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แผนฝกสหกิจศึกษา 

ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG421 

 

การแปลการลาม 

Interpretation  

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG221 

 

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 

American Literature 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG131 

 

ENG498 

 

เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  

 Co-operative Education 

1(45) สหกิจศึกษา - 

ENG495 การศึกษาอิสระ* 

Independent Studies 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG393 

ENGXXX วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 10 หนวยกิต   

                      * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแตไมนับหนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 

Co-operative Education in English 

6(--) สหกิจศึกษา ENG498 

 

รวม 6 หนวยกิต   
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2) วิชาเอก-โท 

ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

HU101 

 

ศิลปะการถายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) วิชาแกน - 

ENG111 การฟงและการพูดเบ้ืองตน 

Basic Listening and Speaking 

3(2-2-5) วิชาแกน - 

ENG113 การอานเบ้ืองตน 

Basic Reading 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

ENG114 

 

รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 

Forms and Usage in English 1 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 20 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

ENG112 

 

การฟงและการพูด 1 

Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ENG115 

 

รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 

Forms and Usage in English 2 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG114 

 

ENG131 

 

วรรณกรรมเบื้องตน 

Introduction to Literature 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

ENG151 

 

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 

Introduction to English Linguistics 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

รวม 21 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

ENG211 

 

การฟงและการพูด 2 

Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG112 

 

ENG212 

 

การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 

Analytical and Critical Reading  

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG113 

ENG213 

 

การเขียนเบ้ืองตน 

Basic Writing 

3(2-2-5) วิชาแกน - 

ENG251 

 

สทัศาสตรและสทัวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonetics and Phonology 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG151 

 

XXX วิชาโท (1) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 21 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

GExxx วิชาวิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

GExxx วิชาวิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  - 

ENG214 

 

การเขียนอนุเฉท 

Paragraph Writing 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG213 

 

ENG221 

 

การแปลเบื้องตน 

Basic Translation  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ENG231 

 

รอยแกวภาษาอังกฤษ 

Prose Selections 

3(3-0-6) เอกบังคับ ENG131 

 

ENG252 

 

วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ  

English Syntax  

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG151 

 

XXX วิชาโท (2) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 21 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG311 

 

การเขียนเรียงความ 

Essay Writing 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG213 

 

ENG321 การแปลเชิงวัฒนธรรม 

Cultural Translation 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG221 

 

ENG331 

 

วรรณกรรมเอเชีย 

Asian Literatures 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG131 

 

ENG351 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรภาษาอังกฤษ 

English Semantics and Pragmatics 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG151 

 

XXX วิชาโท (3) 3(x-x-x) วิชาโท - 

XXX วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสรี - 

รวม 18 หนวยกิต   
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ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG332 วรรณกรรมอังกฤษ 

English Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ ENG131 

 

ENG352 ภาษาศาสตรประยุกต 

Applied Linguistics 

3(3-0-6) เอกบังคบั HU101 

ENG151 

ENG251 

ENG252 

ENG351 

ENG393 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(3-0-6) เอกบังคบั - 

XXX วิชาโท (4) 3(x-x-x) วิชาโท - 

XXX วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสรี - 

รวม 15 หนวยกิต   
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แผนฝกประสบการณภาคสนาม 

 

ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG421 

 

การแปลการลาม 

Interpretation  

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG221 

 

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 

American Literature 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG131 

 

ENG391 

 

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  

Preparation for Professional 

Experience in English  

2(90) ประสบการณ

ภาคสนาม 

 

- 

ENG495 การศึกษาอิสระ* 

Independent Studies 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG393 

XXX วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 11 หนวยกิต   

                      * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแตไมนับหนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG392 ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  

Field Professional Experience in 

English 

5(450) ประสบการณ

ภาคสนาม 

 

ENG391 

 

รวม 5 หนวยกิต   
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แผนฝกสหกิจศึกษา 

 

ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG421 

 

การแปลการลาม 

Interpretation  

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG221 

 

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 

American Literature 

3(3-0-6) เอกบังคบั ENG131 

 

ENG498 

 

เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  

 Co-operative Education 

1(45) สหกิจศึกษา - 

ENG495 การศึกษาอิสระ* 

Independent Studies 

3(2-2-5) เอกบังคับ ENG393 

XXX วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 10 หนวยกิต   

                      * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแตไมนับหนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 
วิชาบังคับ

กอน 

ENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 

Co-operative Education in English 

6(--) สหกิจศึกษา ENG498 

 

รวม 6 หนวยกิต   
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3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 

การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุมสาขาวิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง

การใชระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดใหรหัสวิชาประกอบดวย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 

ENG หมายถึง  อักษรยอสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เลขหลักรอย หมายถึง  ระดับความยากงายของชั้นป เลข 1-5 หมายถึงระดับปริญญาตรี 

เลขหลักสบิ  หมายถึง กลุมวิชา ในสาขาวิชา 

    0 หมายถึง  - 

1 หมายถึง  กลุมวิชาทักษะภาษา 

2         หมายถึง  กลุมวิชาการแปล 

3  หมายถึง  กลุมวิชาวรรณคดี 

4  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม 

5  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาศาสตร 

6  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเพื่อธุรกิจ 

7  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเพื่อการทองเท่ียวและโรงแรม 

8  หมายถึง  - 

9  หมายถึง  กลุมวิชา ฝกประสบการณและการศึกษาอิสระ (ปญหาพิเศษ, 

             สหกิจศึกษา สัมมนา โครงการวิจัย วิทยานิพนธ) 

เลขหลักหนวย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุมวิชานั้น ๆ 

 

 3.1.6 คาํอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต 

GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

  Thai for Communication  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปญหาการใชภาษาไทย การเสริมสรางทักษะ

ดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
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GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

  English for Communication 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 หลักการฟง พูด อานและเขียนศัพท การใชสํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการส่ือสารใน

สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู     3(3-0-6) 

  English for Learning 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  การอานระดับคํา วลี ประโยคและยอหนาภาษาอังกฤษ โดยใชกลวิธีการอานเบ้ืองตนเพื่อ

หาหัวขอเร่ือง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน โฆษณาฉลากยา 

ปายสัญลักษณ ประกาศรับสมัครงาน เปนตน   

 

GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ    3(3-0-6) 

  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพิ่มพูน

การใชคํา และสํานวนในสถานการณตามบริบทตางๆที่เก่ียวของกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 

 

GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

  Foundation English 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  โครงสรางที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ภาษาอังกฤษ เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม

ไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน 

 

GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

  French for Communication 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือใชส่ือสารในสถานการณตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
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GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

  Chinese for Communication 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีนเพ่ือใชสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  

ในชีวิตประจําวัน 

 

GELN107 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

  Japanese for Communication 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อใชส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

ในชีวิตประจําวัน 

 

GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 

  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ทักษะการอาน การฟงการพูด การเขียน และการใชภาษาเวียดนาม จากสิ่งท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืน ๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดตอส่ือสาร

กับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใชในประโยคสนทนา  
 

GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 

 Indonesian Language and Culture 

                  วิชาบังคบักอน :  ไมมี 

 ทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดดวยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึงอธิบาย

เร่ืองวัฒนธรรม ภูมิศาสตร ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือใหผูเรียนเขาใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมไดดี

ย่ิงข้ึน 

 

GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 

  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ฝกทักษะพ้ืนฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใชภาษาเกาหลี ทักษะ

การสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องตนท่ีใชในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเปนอยู เทศกาล และสถานที่ท่ีสําคัญ

ของประเทศเกาหลี  
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GELN111 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

English Speaking and Listening Skills 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและขอความสั้น ๆ  

แลวจับใจความ ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับส่ิงรอบตัว ส่ือสารเร่ืองที่งาย และเปนกิจวัตรท่ีตองมีการ

แลก เปลี่ยนขอมูลโดยตรงและไมยุงยากเก่ียวกับส่ิงที่คุนเคยหรือทําเปนประจํา ใชภาษาและโครงสรางทาง

ไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณที่แตกตางหลากหลาย  โดยใชภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทางที่

เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรูถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา คือ

พูด ฟง อาน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล และการฝกปฏิบัติทักษะการ

สื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

 

GEHU100 จิตตปญญาศึกษา      3(3-0-6) 

  Contemplative Education 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจักตนเอง

การเปดมณฑลแหงการเรียนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตา

และปญญาในการตระหนักรูถึงคุณคาของส่ิงตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะ หรือดนตรี หรือ

กิจกรรมตาง ๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือหรือ

พัฒนาชุมชนเพ่ือสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตอยาง

สมดุล 

 

GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 

  Philosophy of Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญาคุณคาของ

ปรัชญาสาขาตาง ๆ ของปรัชญา ทัศนะเก่ียวกับชีวิตดานศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร การจัดการกับ

ปญหาชีวิตและศาสตรแหงการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 

GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 

  Meaning of Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ความรูเก่ียวกับความจริงของชีวิตการใชชีวิตที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครวั สังคม เพ่ือใหเกิดความสุขอยางแทจรงิ 

 

GEHU103 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  พฤติกรรมมนุษยและปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพการ

ประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธและการอยูรวมกันในสังคมและการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

 

GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 

  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร  หลักการทางสุนทรียศาสตรและศิลปะ

กระบวนการสรางสรรคและการประเมินคาศิลปะ ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและ

การเคล่ือนไหว เพ่ือเปนพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใชในการดําเนินชีวิต 

 

GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 

  Music Appreciation 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตรี ท้ังดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

 

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศลิป      3(3-0-6) 

  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย  ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศิลปไทยนานาชาติและสากล 

 

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย     3(3-0-6) 

  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ประวัติการฟอนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟอน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเลนของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพื้นเมือง อภิปรายเปรียบเทียบวิเคราะหลักษณะ 
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ที่นิยมวาดีงามในดานลีลา ทารํา ทวงทํานองเพลง  

 

GEHU108 การใชหองสมุดยุคใหม      3(3-0-6) 

  Using Modern Library 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความรูทั่วไปเก่ียวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหม ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบคนสารสนเทศ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

 

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

 Art in Daily Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องคประกอบศิลปหลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแตงกาย อาหารและการตกแตงบานเรือน การสื่อสารและการ

นําเสนอนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

 

GEHU110 สุนทรียะแหงการถายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 

  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  สุนทรียะและคุณคาทางสุนทรียะ กระบวนการถายภาพดวยกลองดิจิทัล แนวคิดในการ

สรางความหมายของภาพถายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอยางมีศิลปะ ทักษะเบื้องตนในการบริหาร

จัดการภาพดิจิทัลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

GEHU111 การวางแผนและการใชชีวิตกับวัยผูสูงอายุ   3(3-0-6) 

  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

สถานการณผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ สุขภาวะในผูสูงอายุ การบริบาลผูสูงอายุ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุ และการ

เกษียณการวางแผน และการตั้งเปาหมายชีวิตเพ่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ การสรางแผนท่ีชีวิต หลักการเขียน

โครงการการวางแผนชีวิตวัยผูสูงอายุ 
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GEHU112 ดุลยภาพแหงชีวิต      3(3-0-6) 

  Gesture of Balance 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมาย ปรัชญาและคุณคาของดุลยภาพแหงชีวิต การดําเนินชีวิตในแตละชวงวัย 

การกําหนดเปาหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการตั้งเปาหมายชีวิตใน

แตละชวงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแหงชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 

 

GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 

  Arts for life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลง

รําวงมาตรฐาน เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 

ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรใน

งานทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบ

ฉาก เวที ส่ือการเรียนรู และแฟมผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษผลงานศิลปะ 

 

GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Digital Literacy 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมาย และความสําคัญของพลเมืองดิจิทัล ทักษะการรูสารสนเทศ การเขาถึงส่ือ

และแหลงสารสนเทศดิจิทัล การประเมินและการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ

สารสนเทศ จริยธรรมการใชสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

 

GESO100 มนุษยกับสังคม       3(3-0-6) 

  Man and Society 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ประวัติความเปนมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปจจุบันในมิติตาง ๆ เชนดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปญญา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปญหาสังคมไทยความ

รวมมือ ความขัดแยง ความสัมพันธระหวางประเทศตามสถานการณโลกในปจจุบัน แนวทางการดําเนิน

ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน 

 

GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
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  Thai Living 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสงัคมวัฒนธรรม ปญหา 

สงัคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 

 

GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 

  Global Living 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  พัฒนาการและการสรางสรรคอารยธรรมของมนุษย วิวัฒนาการทางดานสังคมเศรษฐกิจ

และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ ปญหาและการแกไขปญหา

สงัคมโลก แนวโนมการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 

 

GESO103 เศรษฐกจิพอเพียง      3(3-0-6) 

  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล   

อดุลยเดช การประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 

 

GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 

  Law for Living 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณิชย กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 

 

GESO105 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ

และการประยุกตใชในการดํารงชีวิตภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 

 

GESO106 ภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
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  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน

ศิลปหัตถกรรมไทยในทองถ่ิน 

 

GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนลาง      3(3-0-6) 

  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองคประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ

ระหวางภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอยางย่ังยืน มุงเนนพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  

 

GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

  Communication for Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการสงเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธการสื่อสาร กลุมเปาหมาย ปจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือก ส่ือ กลยุทธในการ

ผสมผสานส่ือ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะหผลกระทบจากการใชสื่อชนิด 

ตาง ๆ ในปจจุบัน 

 

GESO109 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ    3(3-0-6) 

  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ความสําคัญของส่ือและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหลง

และการเขาถึง การใชประโยชนจากส่ือและสารสนเทศ ความรูเทาทันส่ือ อิทธิผลของขาวสารและสื่อที่มี

ตอชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมคานิยมและความหมายที่แฟงเรนในเนื้อหาผานสื่อสารมวลชน

จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
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  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ประวัติศาสตร ความเปนมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได หนวยงานและองคกร

ที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประวัติศิลปน ปราชญทองถ่ิน ผูนําและบุคคลสําคัญ

ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีสําคัญ การเรียนรู

และเขาถึงแหลงเรียนรูในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ การเห็นคุณคาและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ

ในทองถ่ินตนเอง 

 

GESO111 รูทันการเงิน       3(3-0-6) 

  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกูและดอกเบี้ย

เงินกู ภาษีเงินไดและการลดหยอนภาษี การประกันภัยเบื้องตน 

 

GESO112 การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 

 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

แนวคิดสําคัญของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณคาความเปนมนุษยใน

สงัคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ตอสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตยพลเมือง

อินเตอรเน็ตและการรูเทาทันส่ือ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแกไขปญหาและการจัดการ

ความขัดแยง ความกลาหาญทางจริยธรรมสูความเปนพลเมืองท่ีมุงเนนความเปนธรรมทางสังคม  

การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพื่อสังคมสูการเสริมสรางสังคม

ประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่ย่ังยืน 

 

GESO113 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

  General Psychology 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษยพันธุกรรมและ

สิ่งแวดลอม ผลและวิธีการศึกษาท่ีเก่ียวของในปจจุบัน พัฒนาการของมนุษย การรูสึกและการรับรู เชาวน

ปญญา ความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและ 

การปรับตัว สขุภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม 

GESO114  การตอตานทุจริต      3(3-0-6) 
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  Anti-Corruption 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชนทับซอน สถานการณที่

เก่ียวกับการทุจริต ความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคม

โลก สาเหตุของการทุจริต และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตความสําคัญของตนเอง

ในฐานะที่เปนพลเมือง รวมท้ังความรูเก่ียวกับดัชนีช้ีวัดการทุจริต ศึกษากฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในระดับสากลและระดับประเทศ ศึกษากฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับ

อนุสัญญาการตอตานทุจริต ค.ศ. 2003 และศึกษาถึงการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและตางชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

GESO115 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น    3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Local Development  

วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเปาหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และการพัฒนาตามศาสตรพระราชาอยางย่ังยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นที่สํารวจ วิเคราะห

ปญหา การนอมนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในใหการแกปญหาของพ้ืนที่ตั้งแตระดับบุคคล 

องคกรธุรกิจหรือชุมชนในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศอยางเปนรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสรางภาคี

เครือขาย และการฝกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคีเครือขาย 

 

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการยุคใหม   3(3-0-6) 

Design Thinking and innovation for New Age Entrepreneurs 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความรูทั่วไปเก่ียวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําธุรกิจ

ของผูประกอบการยุคใหม พ้ืนฐานการเชื่อมโยงนวัตกรรมสูการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การเขาใจความ

ตองการ และพฤติกรรมของลูกคาในยุคปจจุบัน แนวทางการสรางธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโนมและ

สถานการณการทําธุรกิจดวยนวัตกรรม และจริยธรรมของผูประกอบการยุคใหม 

 

 

 

 

GESC100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
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  Science in Daily Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พัฒนาการ

และความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน พลังงาน ภาวะโลกรอน เคมีในชีวิตประจําวัน 

และการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

  Life and Environment  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

พื้นฐานของชีวิตและส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษ ปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตาง ๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร

การใชขอมูลและขอเท็จจริงสําหรับการแกปญหาและการตัดสินใจ 

 

GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน

เบ้ืองตน การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหแนวโนมและการพยากรณ การคํานวณอัตราดอกเบี้ยและเบี้ย

ประกันภัย 

 

GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไข

ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผดิปกติดานจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการสงเสริมสุขภาพจิต 

 

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
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  Information Technology for Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการส่ือสารสืบคนแสวงหา 

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช 

สารสนเทศและการประยุกตซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน   3(3-0-6) 

  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่ย่ังยืน

และผลกระทบตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เคร่ืองมือสําหรับการสังเคราะหและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรูโดยบริหารจัดการภายใตจริยธรรมที่ดี 

 

GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 

  Energy and Life 

  วิชาบังคับกอน  :  ไมมี  

  พลงังานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญตอของพลังงานตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ 

ความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศชาติและส่ิงแวดลอมการใชพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพ และการอนุรักษพลังงาน 

 

GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 

  ASEAN Foods 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกตางของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุมประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแตละประเทศ 

 

GESC109 ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น    3(3-0-6) 

  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ความสําคัญและที่มาของภูมิปญญาทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง ความสัมพันธระหวาง 

ภูมิปญญาทองถ่ินกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินภาคเหนือตอนลางทั้งที่เปนอาหาร ไมใช



(มคอ.2) หนา 55 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  

 

อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน

และการประยุกตใช 

 

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 

Plants in Daily Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความสําคัญของพืชที่ใชในชีวิตประจําวัน ภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนจากพืชใน 

ชี วิตประจําวัน สวนของพืชที่นํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันในดานพืชอาหาร พืชสมุนไพร 

พืชเคร่ืองดื่ม เครื่องนุงหมและสิ่งกอสราง เคร่ืองสาํอางและอ่ืน ๆ 

 

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 

  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด

ขยะมูลฝอยที่ใชในปจจุบัน การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย ขยะของเสียที่เปนอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกตความรูในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 

 

GESC112 การใชพลังงานอยางย่ังยืน     3(3-0-6) 

  Sustainable Energy 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  แหลงกําเนิดของพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน

ตอสภาวะแวดลอม การวิเคราะหตนทุนคาพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟา

จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

 

GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 

  Exercises for Health 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษยกับการออกกําลังกาย 

ความตองการการออกกําลังกายในแตละวัย การดูแลสมรรถภาพรางกาย ฝกปฏิบัติการออกกําลังกายโดย

เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพรางกาย 
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GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 

  Recreation for Life  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ ความตองการ

นันทนาการในวัยตาง ๆ ขอบขายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลกัและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา

กิจกรรมนันทนาการไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 

  Health for Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และ 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 

GESS103 งานชางในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 

  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ลกัษณะงานชางในชีวิตประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชใน

บาน การซอมแซมอุปกรณและของใชในบานใหสามารถใชงานไดเบื้องตนตามมาตรฐานความปลอดภัย

และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานชาง 

 

GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

งานเกษตรเบ้ืองตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตร 

การจัดการองคความรูเกษตรเพ่ือใชในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 

GESS105 ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศิลป    3(3-0-6) 

  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ครอบครัวและปจจัยที่เอ้ือตอความสัมพันธในครอบครัว การวิเคราะหและคล่ีคลาย

ปญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บานและท่ีอยูอาศัย อาหารและโภชนาการ เส้ือผา 

การแตงกายและศิลปะในการดํารงชีวิต 
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GESS106 การสรางแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 

  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  ประวัติศาสตรศิลปะ การสรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจนเกิด 

การขับเคลื่อนความคิดและกระทําท่ีพ่ึงประสงค เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จไดตามท่ีตองการ การออกแบบสราง 

สรรคผลิตภัณฑจากแรงบันดาลใจ ฝกปฏิบัติการออกแบบใหเกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 

 

GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 

  Healthy Life 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ สุขภาพจิต พฤติกรรม

สขุภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองตนดวยตนเอง การใชยาท่ีถูกตองการเลือกใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวของกับการมีสุขภาพดี 

 

GESS108 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบ

องครวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ อยางมีคุณภาพตามการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนและการใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู เอกลักษณและคุณภาพชีวิตในการ

ใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางสรรคและนวัตกรรม การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีจะสนับสนุน

การสอนและการจัดการเรียนรูยุคใหม การติดตอส่ือสารและการประสานงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

GESS109 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 

Health Promotion and Care    

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบคน วิเคราะห สรุปการ

สรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริม

สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปญญา  

การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความพรอมในสรางเสริมและดูแลสุขภาวะในดานท่ี

สาํคัญ 
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HU101  ศิลปะการถายทอด       2(2-0-4) 

  The Arts of Knowledge Impartment 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู การคัดเลือกเนื้อหา

และเทคนิคการถายทอดองคความรูทางดานมนุษยศาสตร การประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู  

คุณลักษณะของผูถายทอดองคความรูทางดานมนุษยศาสตร การใชภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการถายทอดองคความรู 

  Basic knowledge on learning development, a selection of content and 

techniques for imparting knowledge in the field of humanity, evaluation of learning 

development, the attribute of imparters, the usage of language and innovation and 

information technology for imparting knowledge. 

 

ENG111 การฟงและการพูดเบ้ืองตน      3(2-2-5) 

  Basic Listening and Speaking 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ทักษะการเนนเสียงหนักเบาในคําและประโยค การออกเสียง การสะกดคํา และฝกฟงพูด

สนทนาอยางงาย ๆ 

Oral skills with emphasis on basic stress patterns of words and sentences, 

pronunciation, spelling and practice of listening and speaking in simple dialogues 

   

ENG113 การอานเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

  Basic Reading  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

    หลักการอานภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท ศึกษาความหมายจากคําอางอิง คําเช่ือม บริบท 

การเดาความหมายของคําศัพทใหม การหาใจความสําคัญและรายละเอียด   

          Basic English reading efficiency at the paragraph level including the texts 

through references, connectives, context clues, guessing the meaning of the new words, 

and identifying main ideas and details  
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ENG131 วรรณกรรมเบื้องตน      3(3-0-6) 

  Introduction to Literature 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ความแตกตางของรูปแบบและภาษาวรรณกรรม กับรูปแบบของภาษาทั่วไป ศึกษา

เคร่ืองมือภาษาวรรณกรรมและรูปแบบงานรอยกรอง รวมถึงองคประกอบของรอยแกวจากการอานเร่ือง

สั้น  

  Difference between literary form and non- literary form, literary language 

and non-literary language. Introducing literary devices and poetic patterns, including basic 

prose elements through selected short stories 

       

ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน    3(3-0-6) 

  Introduction to English Linguistics  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          นิยามและลักษณะของภาษามนุษย นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร แนวคิดพ้ืนฐาน

ของภาษาศาสตร โครงสรางของภาษารวมถึงระบบเสียง โครงสรางคํา โครงสรางประโยค ความหมาย และ

การใชภาษาในการสื่อสารโดยเนนภาษาอังกฤษ 

          Definition and characteristics of human language; definition and scope of 

linguistics; basic concept of linguistics; structure of language including sound system, word 

structure, sentence structure, meaning and language use in communication, with emphasis 

on English          

          

ENG213 การเขียนเบ้ืองตน      3(2-2-5) 

  Basic Writing  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          การเขียนประโยคที่มีความกระชับและชัดเจนตามโครงสรางประโยคแตละประเภท คือ 

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซอน และประโยคความรวมความซอน 

          Writing concise and clear sentences in accordance with a various types of 

sentence patterns; simple sentences, compound sentences, complex sentences, and 

compound-complex sentences 
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ENG112  การฟงและการพูด 1       3(2-2-5) 

  Listening and Speaking 1 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          การฟงและพูดสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตน  โดยใชคําศัพทและโครงสรางประโยคที่

เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

  Basic English listening and speaking skills in daily life by using appropriate 

vocabularies and structures in various situations 

   

ENG114  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

Forms and Usage in English 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          การทบทวนชนิดและหนาที่ของคําและการศึกษาประเภทของวลี ชนิดของประโยค  

ความสอดคลองของประธานและคํากริยาและการฝกเขียนประโยคตามโครงสรางประโยคความเดียว 

         Word class review with its functions, and the study of types of phrases, 

sentences including subject- verb agreement and practicing writing simple sentence 

structure     

    

ENG115  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

Forms and Usage in English 2 

วิชาบังคับกอน : ENG114 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 

ไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีครอบคลุมระดับประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยค

ความซอน และประโยคความรวมความซอน และเร่ืองการใชกาลใหเหมาะสมสําหรับประโยคในบริบทท่ี

หลากหลาย 

    English grammar covering simple sentences, compound sentences, 

complex sentences, and compound- complex sentences and using tenses properly in 

various situations    

 

ENG211 การฟงและการพูด 2       3(2-2-5) 

  Listening and Speaking 2 

  วิชาบังคับกอน : ENG112 การฟงและการพูด 1 

          การฟงและพูดสนทนาภาษาอังกฤษ  โดยใชคําศัพทและโครงสรางประโยคที่เหมาะสม  

ในสถานการณท่ีซบัซอนมากข้ึน 
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  More complicated English listening and speaking skills, using appropriate 

vocabularies and structures in various specific situations 

    

ENG212 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ     3(3-0-6) 

  Analytical and Critical Reading  

  วิชาบังคับกอน : ENG113 การอานเบ้ืองตน 

                    การอานเพ่ือวิเคราะหและวิจารณขอความที่อยูในรูปแบบงานเขียนที่หลากหลายจาก

แหลงตางๆ เชน ปายประกาศ โฆษณา ขาว บทความ และบทวิจารณ  

  Reading for analyzing and criticizing a variety of texts in all writing styles 

from various kinds of sources: notices, advertisements, news, articles, and critical reviews 

 

ENG214  การเขียนอนุเฉท       3(2-2-5) 

  Paragraph Writing 

  วิชาบังคับกอน : ENG213 การเขียนเบื้องตน   

          การเขียนยอหนา ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาท่ีสอดคลองกันและการเรียงลําดับขอความที่

ถูกตองตามองคประกอบการเขียนยอหนา คือ ประโยคใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุนหลักและรอง และ

ประโยคสรปุ  

          Writing paragraphs with coherent and well- constructed contents, in 

accordance with paragraph compositions consisting of a topic sentence, main and minor 

supporting sentences, and concluding sentences 

 

ENG221 การแปลเบ้ืองตน       3(2-2-5) 

  Basic Translation  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          หลักและกลวิธีพ้ืนฐานในการแปล จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ ศกึษากระบวนการแปลจากระดับประโยคเปนขอความตอเน่ือง 

  Fundamental principles of translation with an emphasis on systematic 

practice in translating English to Thai and Thai to English from the level of sentences to 

short passages 
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ENG231  รอยแกวภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

  Prose Selections 

  วิชาบังคับกอน : ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน 

          องคประกอบพื้นฐานและลักษณะสําคัญของงานประพันธรอยแกวภาษาอังกฤษประเภท

เร่ืองสั้น, นวนิยาย และบทละคร 

      The basic elements and characteristics of English prose, including short 

stories, novels, and drama 

      

EN251  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

  English Phonetics and Phonology  

    วิชาบังคับกอน : ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

          หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐานเรื่องเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ โดยรวมการผลิต

เสียงพูด สัทอักษรสากล พ้ืนฐานการวิเคราะหระบบเสียง เสียงสระและพยัญชนะ โครงสรางพยางค  

การออกเสียงตอเนื่อง การเนนเสียง การลงจังหวะและทํานองเสียง  

     Basic principles and practice in English phonetic and phonology, including 

speech production; International Phonetic Alphabet ( IPA) ; basic phonological analysis; 

consonants and vowels; syllable structures; co n n ec t e d  s pee ch ; stress, rhythm and 

intonation 

          

ENG252  วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

   English Syntax  

วิชาบังคับกอน : ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

          หลักการพ้ืนฐานของคํา วลี และประโยคในภาษาอังกฤษ โครงสรางของคํา วลี และ

ประโยค หมวดคํา ประเภททางไวยากรณ ความสัมพันธของคําในวลี วากยสัมพันธของวลีในประโยค 

วิเคราะหระบบไวยากรณภาษาอังกฤษในขอมูลที่มีความยากระดับกลาง 

    Basic principles of words, phrases, and sentences in English; word, phrase, 

and sentence structures; word class; grammatical categories; relationship of words in a 

phrase; relationship of phrases in a sentence; analysis of English grammatical system in 

intermediate-level data 
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ENG311  การเขียนเรียงความ      3(2-2-5) 

Essay Writing 

วิชาบังคับกอน : ENG214 การเขียนอนุเฉท 

         การเขียนเรียงความเชิงเลาเรื่อง เชิงพรรณนา เชิงเปรียบเทียบ และเชิงโตแยง ท่ีมีการ

เรียงลําดับเนื้อหาและการเรียบเรียงเนื้อความที่มีความสอดคลองกันท้ังบทความ ที่ถูกตองตาม

องคประกอบของการเขียนเรียงความแตละประเภท   

          Writing narrative, descriptive, compare and contrast, and argumentative 

essays with coherent contents and well-constructed organizations in accordance with each 

type of essay compositions 

 

ENG321  การแปลเชิงวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

        Cultural Translation  

    วิชาบังคับกอน : ENG221 การแปลเบ้ืองตน 

                    การพัฒนาทักษะการแปล โดยเนนความถูกตองดานความหมาย ลีลา โครงสรางทาง

ไวยากรณ และความเขาใจในเรื่องของความแตกตางทางวัฒนธรรม สําหรับขอความที่เ ก่ียวของกับ

วัฒนธรรม 

  Development of translation skills, with emphasis on accuracy in meaning, 

styles, grammatical structures, and understanding in cultural differences, for culturally-

bound texts 

  

ENG331 วรรณกรรมเอเชีย       3(3-0-6) 

  Asian Literature 

  วิชาบังคับกอน : ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน   

          ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของวรรณกรรมเอเชียในรูปแบบของเร่ืองส้ัน นวนิยาย บทกวี 

การละเลนที่ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังนิตยาสารและบทความอ่ืนๆเพ่ือขยายองคความรูของ

ผูเรียนในดานวัฒนธรรมเอเชีย      

           A cultural background of Asian literature in forms of short stories, novels, 

poems, plays translated into English including magazines and articles to extend learner’ s 

knowledge of Asian culture    
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ENG332 วรรณกรรมอังกฤษ       3(3-0-6) 

  English Literature 

  วิชาบังคับกอน : ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน 

          วรรณกรรมอังกฤษท่ีปรากฏตั้งแตยุคกลาง ยุคโรแมนติก จนถึงยุคปจจุบัน และเหตุการณ

ตางๆที่สงผลใหเกิดความเปนเลิศทางวรรณกรรมในแตละยุค  

          English literature from Middle English, Romantic Period to the present time 

relating the influences of each period to its literary achievements 

           

ENG351 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

English Semantics and Pragmatics 

วิชาบังคับกอน : ENG 151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 

         แนวคิดและหลักการพื้นฐานในดานอรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร ขอบเขตของ

อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร ความหมายของคําและประโยค ความหมายในบริบท การตีความและ

วิเคราะหถอยคําโดยเนนภาษาอังกฤษ   

         Basic concepts and principals in semantics and pragmatics; scope of 

semantics and pragmatics; word and sentence meaning; meaning in contexts; utterance 

interpretation and analysis, with emphasis on English 

 

ENG352  ภาษาศาสตรประยุกต      3(3-0-6) 

  Applied Linguistics 

     วิชาบังคับกอน : HU101 ศิลปะการถายทอด, ENG151  

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน, ENG251 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ, 

ENG252 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ และ ENG351 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติ

ศาสตรภาษาอังกฤษ 

          การประยุกตทฤษฎีภาษาศาสตรในการเรียนการสอนภาษาแมและภาษาตางประเทศ 

ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาท่ีมีผลตอการเรียนภาษา การออกแบบหลักสูตรการสอนภาษา 

แนวการสอนภาษา 

         Application of linguistic theories in teaching and learning of native and 

foreign languages; sociocultural and psychological factors affecting language learning; 

language curriculum design; approaches in language teaching 
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ENG393 ระเบียบวิธีวิจัย       3(3-0-6) 

    Research Methodology 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          ความรูเบื้องตนเก่ียวกับข้ันตอนของระเบียบวิธีการทําวิจัย การออกแบบงานวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเนนงานวิจัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เก่ียวของ ฝกพัฒนา หัวขอ

การวิจัยและฝกออกแบบการวิจัย 

    The basis of research methodology, quantitative and qualitative design of 

research in the field of English or relevant fields.  Practice developing research topic and 

research design 

           

ENG421 การแปลการลาม       3(2-2-5) 

  Interpretation  

  วิชาบังคับกอน : ENG221 การแปลเบ้ืองตน 

          การแปลข้ันสูงแบบปากเปลาท้ังแบบอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษโดยสามารถทําหนาที่

เปนลามแปลภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่จําลองมาจากสถานการณในชีวิตจริง 

  An advanced course for oral translation between the Thai and English and 

vice versa to be able to act as interpreters in simulation of real life situations 

                    

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน       3(3-0-6) 

  American Literature 

  วิชาบังคับกอน : ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน 

          วรรณคดีอเมริกันจากยุคเร่ิมตนจนถึงยุคปจจุบัน งานวรรณกรรมของนักเขียนหลักในแต

ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร หลักภาษาศาสตร และคุณลักษณะทางวรรณกรรม 

          American literature from its beginnings to the present, relating to excerpts 

and short works of major writers, terms of historical background, linguistic and literary 

features  

   

ENG495  การศึกษาอิสระ       3(2-2-5) 

Independent Studies 

วิชาบังคับกอน : ENG393 ระเบียบวิธีวิจัย 

          หลักการเบื้องตนในการทําวิจัย การเลือกหัวของานวิจัย การทําวิจัยจากหัวขอท่ีไดรับ

อนุมัติ การนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการเขียนและการนําเสนอปากเปลา 
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       Basic principles of research study, topic selection, research conduct upon 

approved topic, and discussing outcomes in written and oral presentation 

      

ENG215  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน     3(2-2-5) 

  Public Speaking in English 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          การเรียบเรียงความคิด ข้ันตอนและวิธีการนําเสนอ การใช ส่ือการนําเสนออยางมี

ประสิทธิภาพ หลักการพูดในท่ีชุมชน การโนมนาวใจ การวิเคราะหผูฟงและการฝกการพูดในท่ีชุมชน  

     Organization of ideas, steps, and methods of presentation. Effective use of 

visual aids, principles of public speaking, persuasion, audience analysis, and public speaking 

practice 

      

ENG216  การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

  English Discussion and Debate 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ ในหัวขอตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดและ

การคิดเชิงวิเคราะห 

  Discussion and debate in various topics to develop speaking and critical 

thinking 

   

ENG312 การเรียนภาษาดวยการแสดง     3(2-2-5) 

  Language Learning through Drama  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          การฝกใชภาษาอังกฤษโดยผานบทพูดเดี่ยว บทสนทนา และบทละคร โดยเนนการพัฒนา

ทักษะการพูด โดยใชภาษาจากการแสดง 

       Practice of speaking English through acting in monologues, dialogues, and 

plays with an emphasis on improving speaking skills by using drama language 
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ENG313 การเขียนตามรูปแบบ      3(2-2-5) 

  Control and Formulaic Writing  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับปายประกาศ ปายโฆษณา บัตรอวยพร บัตรเชิญ การกรอก

แบบฟอรมสมัครงาน และการเขียนจดหมายเชิญ จดหมายปฏิเสธอยางสุภาพ และจดหมายสมัครงาน 

          Writing English for notice boards, advertisements, greeting cards, invitation 

cards, job application form- filling, and letters of invitation, polite refusals, and job 

applications       

          

ENG411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการ    3(3-0-6)  

  English for Academic Communication 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการตีความและส่ือความหมายของขอความในบทความ

หรืองานวิจัยเพ่ือสื่อสารในบริบททางวิชาการ 

  Development of English skills in interpreting and conveying meaning of the 

texts in articles or researches to communicate in academic contexts  

     

ENG232 วรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก     3(3-0-6) 

  English Literature for Children 

  วิชาบังคับกอน : ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน 

          การศึกษาประวัติวรรณกรรมสําหรับเด็ก วิเคราะหองคประกอบ ประเภท และ

ลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมเด็ก 

  Study of the history of children’ s literature and critical study of elements, 

genre and characteristics of children’s literature through reading selected excerpts  

       

ENG233  เร่ืองสั้นรวมสมัย       3(3-0-6) 

  Contemporary English Short Stories 

  วิชาบังคับกอน : ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน 

          ประวัติเร่ืองสั้นโดยยอ การวิเคราะหเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจากโครงเร่ือง ตัวละคร ฉาก 

ภาพลกัษณ สัญลักษณ นํ้าเสียงของผูแตง และแกนเร่ือง 

      Brief historical background of English short stories and novels; analysis of short 

stories and novels focusing on plot, character, setting, image, symbol tone and theme 
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 ENG322  การแปลเพ่ือการศึกษาและธุรกิจ      3(2-2-5) 

Educational and Business Translation 

วิชาบังคับกอน : ENG221 การแปลเบ้ืองตน 

          การฝกแปลบทความตาง ๆ ทั้งทางดานการศึกษาและธุรกิจ โดยเนนหัวขอท่ีทันสมัยและ

นาสนใจในศาสตรตาง ๆ เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐศาสตร สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร  

เพ่ือเสริมทักษะการแปลใหสูงข้ึน 

          Translation of articles on education and business with emphasis on current 

and interesting topics in various fields:  sciences and technology, political science, social 

sciences, economics, to enhance translating skills of an advanced level 
      

ENG323  การแปลขาวและสารคดี       3(2-2-5) 

News and Documentary Translation 

วิชาบังคับกอน : ENG221 การแปลเบ้ืองตน 

           การแปลขาวและสารคดีทั่วไป ไดแก ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวการศึกษา สารคดี

การทองเที่ยว และสารคดีชีวประวัติ 

          Translation of news and documentaries in general including in politics, 

economics and education, travelogue and biography           

 

ENG422  การแปลบทภาพยนตร       3(2-2-5) 

Movie Script Translation 

วิชาบังคับกอน : ENG221 การแปลเบ้ืองตน 

          การแปลบทภาพยนตร ทั้งบทพากยและบทบรรยาย การเลือกใชคําศัพทที่เหมาะสมกับ

ประเภทของภาพยนตร ลีลาและเทคนิคการใชภาษาในการแปลภาพยนตรประเภทตาง ๆ 

         Translation of movie scripts for both dubbing and subtitle, choosing 

appropriate vocabulary, styles and techniques for translating various kinds of films 

 

ENG253  ภาษาศาสตรสังคม      3(3-0-6) 

  Sociolinguistics 

  วิชาบังคับกอน : ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

          แนวคิดเก่ียวกับภาษาศาสตรสังคม ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอรูปภาษาท่ีใชจริง การแปร

และการเปลี่ยนแปลงของภาษา ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม 

         Concepts of sociolinguistics, social factors in language use, dialects,  
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language variation and change, the relationship between language and culture 

              

ENG254  ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา      3(3-0-6) 

Psycholinguistics 

วิชาบังคับกอน : ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

          ความสามารถทางภาษาของมนุษยและสัตว การรับภาษาของเด็ก การรับรูเสียงพูด  

การเขาใจภาษา การผลิตภาษา สมองกับภาษา (CU) 

          Language ability in human beings and animals, child language acquisition, 

speech perception, language comprehension, language acquisition, language production, 

and brain and language (CU) 

        

ENG353   การเรียนรูภาษาที่สอง      3(3-0-6) 

Second Language Acquisition 

วิชาบังคับกอน : ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

          หลักการและแนวคิดของการรับภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

กระบวนการ การพัฒนาและการประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีในการสอนและวิจัย 

          Principles and concepts of first and second language acquisition and related 

theories, processes, development, and application of principles in teaching and research 

                

ENG354   ภาษายอยภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

English Varieties 

วิชาบังคับกอน : ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

          ภาษายอยในภาษาอังกฤษที่เกิดจากความแตกตางของผูพูดในดานถ่ินท่ีอยู และปจจัย 

ตาง ๆ ทางสังคมโดยเนนศึกษาความแตกตางในระดับเสียงและคําระหวางภาษาอังกฤษที่พูดในสหราช

อาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืน ๆ 

         An introduction to the concept of varieties of English with respect to 

geographical and social factors, sound and lexical differences across English- speaking 

countries will also be considered 

              

 

ENG451 การสอนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย    3(3-0-6) 
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Teaching English to Thai Speakers 

วิชาบังคับกอน : ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

          การเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทาง วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

และการฝกสรางบทเรียนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย 

          A comparison of approaches, methods, techniques of English language 

teaching and lesson planning for Thai learners 

          

ENG261 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน   3(3-0-6) 

English for Secretary and Office Management  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          การใชภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับงานสํานักงานเบื้องตนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  

การฝกติดตอสื่อสารทางสังคมและธุรกิจ การรับและสงขอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนหนังสือ

เชิญ กําหนดการ บันทึกสั้น วาระการประชุม รายงานการประชุม 

      Texts representing both spoken and written language related to general 

office work.  A training deals with social and business correspondence:  receiving and 

transmitting messages, filling out forms, completing application forms, and writing 

invitations, itineraries, memos, agendas and minutes of meetings      

 

ENG262  ภาษาพูดทางธุรกิจ       3(3-0-6)  

Spoken English in Business Situation 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          การใชภาษาพูดในเชิงธุรกิจ การสนทนากับลูกคาในสถานการณตาง ๆ การสัมภาษณงาน 

การนัดหมาย และ การนําเสนอสินคาและบริการ 

         A quasi- formal spoken language interaction between business associates: 

interaction with customers in different situations, job interview, making appointment for 

business purposes, and presentation of products and services    

         

ENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ    3(3-0-6) 

  English for Public Relations 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

           การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนการนําเสนอผลิตภัณฑ หรือ การบริการสําหรับ 

ประชาสัมพันธ ประกอบดวย วาทการ โฆษณา แผนพับ และหนังสือพิมพ  
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  A practice of special forms of English used in presenting a product or service 

to the public including speeches, advertising and promotional brochures, and press 

releases 

                 

ENG371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม    3(2-2-5) 

  English for Tourism and Hotel Business  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          การศึกษาภูมิหลังท่ัวไปของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมรวมถึงประเภท

และบริการตางๆของบริษัททัวรและโรงแรม ตลอดจนการใชคําศัพทและสํานวนเพ่ือใหบริการนักทองเท่ียว

ที่พูดภาษาอังกฤษตั้งแตเดินทางมาถึงสนามบิน โรงแรม บริษัททัวร จนกระทั่งออกเดินทาง โดยเนนการฝก

จากบทบาทสมมติ สถานการณจําลอง และความสัมพันธ ระหวางกลุมในช้ันเรียน 

  Study of general background of tourism industry and hotel business, 

including types and services of travel agencies and hotels as well as use of vocabulary and 

expressions to serve English-speaking tourists since their arrival at the airport, to the hotel, 

the travel agency, until their departure through role-plays, simulation and group interaction 

in class 

   

ENG471 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก      3(2-2-5) 

  English for Tour Guides 

    วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          การแนะนําการใชทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนสําหรับมัคคุเทศกเพ่ืออธิบายขอมูล

เก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

ประเพณี และเทศกาลตาง ๆ ของประเทศไทย โดยเนนการฝกจากบทบาทสมมติ สถานการณจําลอง 

เอกสาร และสื่อตาง ๆ 

     Introducing English skills needed for tour guide to give information on a 

variety of major tourist attractions in Thailand especially information about Thai history, 

culture, tradition, festivals, and ceremonies through role-plays, simulation, documentation 

and media 

   

 

ENG391 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ    2(90) 
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  Preparation for Professional Experience in English  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

          การเตรียมความพรอมเพื่อฝกประสบการณในสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐบาลและ

เอกชนท่ีใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

          Preparation for practicing in either government to private sector where 

English is used for communication           

 

ENG392 ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ     5(450) 

  Field Professional Experience in English  

วิชาบังคับกอน : ENG391 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 

          การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยภาครัฐและ/หรือหนวยงานเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร 

          A simulated practice in using English in either government to private sector 

where English is used whether in written or spoken form when communication with non-

Thai speakers 

          

ENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ     1(45) 

  Co-operative Education Preparation in English 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          การเตรียมความพรอมของผู เรียนกอนออกปฏิบัติงานในงานราชการหรือสถาน

ประกอบการเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ รวมทั้งการติดตอประสานงานท้ังตอหนาและ

เปนลายลักษณอักษรกับบุคคลที่ไมไดส่ือสารดวยภาษาไทย  

         Preparation for practicing in government offices and/or in private sectors 

where English is used in situations: personal or written contact with non-Thai speakers 

 

ENG499 สหกิจศกึษาภาษาอังกฤษ      6(--) 

  Co-operative Education in English 

วิชาบังคับกอน : ENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราวและทํางานเต็มเวลาในหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชนในประเทศหรือตางประเทศโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะตอง

ปฏิบัติงานเตม็เวลา เสมือนพนักงานชั่วคราวมีระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 
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          Apprentice as a temporary employee working full time at least 16 weeks 

long in public or private sectors in the country or abroad with approval from the university 

          

3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษาอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทาง

วิชาการ 

1 คุณากร คงชนะ ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. (English)  

University of Pune, India, 2552 

M.A. (English Literature)  

University of Mysore, India, 2546 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543 

ภาคผนวก ง 

2 พัทชา บุญยะรัตน ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2548 

ภาคผนวก ง 

3 เภทรา  สิริสรรพ ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

M.A. (English as an International Language)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก ง 

4 ปทุมพร บุญชุม ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)  

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547 

ภาคผนวก ง 

5 โชติกา เศรษฐธัญการ อาจารย ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2564 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)  

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549 

ภาคผนวก ง 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณใหแกผูเรียน โดยกําหนดเปนการฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกสหกิจศึกษา ดังนี้ 

การฝกประสบการณวิชาชีพ เปนการออกฝกประสบการณในสถานประกอบการที่มีการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เชน สํานักพิมพ สถานีโทรทัศนหรือสถานีวิทยุ โรงแรม บริษัทนําเที่ยว 

สายการบิน และหนวยงานราชการ จํานวนไมต่ํากวา 450 ชั่วโมงหรือตามระยะเวลาที่สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษกําหนด โดยอยูภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ ซ่ึงจะออกนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือสอบถามถึงการปฏิบัติงานของนักศึกษากับพ่ีเล้ียงนักศึกษา รวมท้ังปญหา

หรือขอเสนอแนะในการสงนักศึกษามาฝกประสบการณในครั้งตอไป โดยจะมีการจดบันทึกและแบบ

ประเมินการนิเทศ โดยหลังจากเสร็จส้ินการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาจะตองนําเสนอการ

ปฏิบัติงานใหอาจารยในหลักสูตรและนักศึกษารุนนองทราบถึงประโยชนท่ีไดรับจากการฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานประกอบการท่ีตนฝก รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะที่พบในการฝกปฏิบัติงาน  

การฝกสหกิจศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนการฝกงานในหนวยงานที่เก่ียวของกับการใช

ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหระบบการทํางานจากการฝกประสบการณวิชาชีพ  

การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาสูการประกอบอาชีพในอนาคตเปนการฝกงานเต็มรูปแบบ โดยนักศึกษา

จะตองปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนพนักงานช่ัวคราว มีระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

4.1.1 สามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

4.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง 

4.1.3 มีทักษะในการคิด วิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหา 

4.1.4 มีเจตคติที่ดี มคีณุธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพ 

4.1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.1.6 สามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4.2 ชวงเวลา 

4.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพในช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

4.2.2 การฝกสหกิจศึกษาในช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

4.3.1 การฝกประสบการณวิชาชีพในช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ระหวางเดือนธันวาคมถึง

เดือนมีนาคม จัดเต็มเวลาในชวง 1 ภาคการศึกษา  

4.3.2 การฝกสหกิจศึกษาในชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือน

เมษายน จัดเต็มเวลาในชวง 1 ภาคการศึกษา  
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานความรูในศาสตรและทักษะภาษาอังกฤษ 1. เปดสอนรายวิชาสนทนา อาน เขียน แปลในสัดสวน

หนวยกิตท่ีใกลเคียง 

2. วิชาการสนทนานักศึกษาตองไดศึกษากับเจาของ

ภาษาโดยตรงหรือผูสอนที่มีประสบการณการศึกษาใน

ประเทศเจาของภาษา 

3. จัดโครงการพัฒนานักศึกษา เชน สงเสริมใหนักศึกษา

เขารวมการประกวดตาง ๆ ที่ตองใชทักษะภาษาอังกฤษ 

ท้ังในคณะมหาวิทยาลัยและนอกสถาบัน 

4. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขาอบรม

หรือฝกงานในตางประเทศ 

5. เปดสอนรายวิชาทฤษฎีดานคุณลักษณะพิเศษกลยุทธ

หรือกิจกรรมภาษาอังกฤษ วรรณกรรม วรรณคดี 

วัฒนธรรมและ อ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวของ กับศาสตรทาง

ภาษาอังกฤษ 

ดานความรูในการใชภาษาอังกฤษในวงการ

วิชาชีพตาง ๆ 

 

1. เปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะที่หลากหลาย 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพตาง ๆ มาถายทอด

ความรูและประสบการณใหกับนักศึกษา 

3. จัดโครงการสัมมนาผลการฝกงานเพ่ือเปนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการใชภาษาอังกฤษใน

วงการอาชีพตาง ๆ จากรุนพ่ีสูรุนนอง 

ดานการพัฒนาความรูไดดวยตนเอง 1. เปดสอนรายวิชาการศึกษาอิสระ 

2. สอดแทรกกิจกรรมหรือมอบหมายงานใหนักศึกษา

ศึกษาคนควาสังเคราะหวิเคราะหไดดวยตนเองและ

ผลิตผลงานไดอยางดี 

ดานการใชระบบสารสนเทศและส่ือเทคโนโลยี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. จัดการทวนสอบมาตรฐานความรูและการอบรมเร่ือง

การใชคอมพิวเตอร 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

2. มอบหมายงาน ท่ีนักศึกษาตอง ใชสารสน เทศ 

ตาง ๆ เพ่ือการคนควาและตองใชเทคโนโลยีในการ

นําเสนอผลงาน 

ดานความสามารถในการแขงขันใน

ตลาดแรงงาน 

จัดใหนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการจริง มีการ

จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานตาง ๆ กอนการ

ฝกงานในสถานประกอบการ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีความซื่อสัตย 

1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 

1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 

1.4) ภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ใชกลยุทธการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซ่ือสัตยใน

รายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาเห็นคุณคาของความซ่ือสัตย 

2.2) แสดงพฤติกรรมที่เปนแบบอยางท่ีดี ของอาจารยแกนักศึกษา 

2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองชมเชย การใหคะแนนพิเศษ ฯลฯ 

2.4) จัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความม่ันคงทางอารมณในสภาวการณตาง ๆ  

2.5) จัดกิจกรรมรวมกับทองถ่ินในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความ

ภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เชน จัดเวทีอภิปรายปญหาในชุมชน หรือ  

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหกับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) อาจารยประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 

3.2) นักศึ กษาประ เมิ นนั กศึ กษาด วย กัน เอง ( เพื่ อนประเมิน เพื่ อน )  

(Peer Assessment) 

3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
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3.4) ประเมินการมีสวนรวมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีจัดรวมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีสวนรวม 

2.1.2 ดานทักษะความรู 

1) ผลการเรียนรูดานความรู 

1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหารายวิชาได 

1.2) อธิบายความรูในรายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่นําไปใชกับ

ชีวิตประจําวันได 

1.3) อธิบายการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได 

1.4) อธิบายความสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ิน 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

2.1) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและเสริมสรางลักษณะนิสัยใฝรู 

2.2) ระบุมโนทัศน (Concept) ที่จะสอนใหชัดเจน 

2.3) จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเกิดมโนทัศนและความสัมพันธของ

องคประกอบของเรื่องท่ีเรียนดวยตนเอง 

2.4) ใหนักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการนั้น ๆ ศึกษาและวิเคราะห

ข้ันตอนการปฏิบัติและไดลองปฏิบัติ 

2.5) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เปาหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงตอไป 

2.6) บรรยายโดยเชิญผูมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

3.1) ประเมินดวยการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค

การศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของรายวิชาที่เรียนท้ังในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากชิ้นงานท่ีผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนทั้งเปนกลุม

และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมสีวนรวมกับกิจกรรม 

3.5)  ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนตอการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาทองถ่ิน 
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2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1.1) คิดแกปญหาโดยใชความรูท่ีเรียนเปนฐาน 

1.2) เชื่อมโยงความรูและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

1.3) ใชเหตุผลอธิบายสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได 

1.4) แสดงความใฝรูในเน้ือหาที่เรียนผานกระบวนการคนควาดวยตนเอง 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.1) สอนดวยการตั้งคําถามและใหผูเรียนฝกต้ังคาํถาม 5W1H โดยเนนคําถาม How 

2.2) สอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL-Problem based Learning) 

2.3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 

2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงฝกใหนักศึกษาใชกระบวนการคิดเพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห ใครครวญดวยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุมฝกแกปญหา

เปนกลุมจัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน 

2.5) จัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดงบทบาท

สมมติออกศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือฝกสังเกตสัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลวสรุปเปนสาระความรู

แนวคิด ขอคดิที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 

2.6) สอนแบบมุงประสบการณภาษาโดยกระตุนใหนักศึกษาเกิดความรูสึก

อยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายดวยตนเอง เนนบริบททางภาษาที่มีความหมายแกผูเรียนตาม

หลักการใชภาษาในสังคมในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณจําลองที่

กําหนดโดยอาจารยผูสอน เชน การใชบทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 

Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 

3.2) ประเมินจากการแกโจทยปญหาที่ให 

3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 

3.4) ประเมินจากกระบวนคนควาดวยตนเองและผลการคนควาดวยตนเอง 

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกท่ีดี 

1.2) รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

1.3) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมกอนผลประโยชนสวนตัว 
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2) กลยุทธการสอนที่สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) กิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคูหรือเปน

กลุมเพ่ือฝกความรับผิดชอบทักษะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธปรับตัวและ

ยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกันเรียนรู 

เชน ทํางานกลุมการแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การเลนกีฬาเปนทีม เปนตน 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน 

3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาดวยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer 

Assessment) 

3.3) ประเมินจากผลงานของผูเรียน/กลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) ใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ 

1.2) สรุปประเด็นและส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดท้ังการพูดและการเขียน 

1.3) เลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดเหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

1.4) ใชวิจารณญาณในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ขอมูล แปลความหมายและสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

2) กลยุทธการสอนที่สรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนได  

มีโอกาสใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร พรอมกับนําเสนอดวยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมและไดขอมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เ ชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผูเรียน/กลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 

3.2) ประเมินการใชภาษาที่เรียบเรียงดวยตนเองและเขาใจงาย 
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3.3) ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียนโดยมีการใชเทคโนโลยี ขอมูลเชิงตัวเลขที่

เหมาะสม 

2.2 ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้  

2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและลุลวงตามเวลาที่

กําหนด 

1.2) สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.3) สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิด

ประโยชนแกตนเองและสังคม 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ใหการเรียนการสอนในรายวิชาเนนใหผูเรียนเขาช้ันเรียนครบตามกําหนด 

ตรงเวลา และแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2.2) นักศึกษามีการทํางานในรายวิชาเปนกลุม เปดใหมีหัวหนากลุม สมาชิก

และเลขาฯของกลุม เพื่อการเปนผูนําและผูตาม ฝกความรับผิดชอบ และใหมีการสงผลงานของกลุมใหตรง

ตอเวลาที่กําหนด โดยผลงานที่สงตองไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืนและมีการอางอิงตามหลักวิชาการ 

2.3) ใหอาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักเห็น

คุณคาความเปนไทยที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) ใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียนการสอนโดยผูสอน 

3.2) ใชการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนรวมช้ันเรียน และการ

ประเมินผลงานที่มอบหมายโดยผูสอน  

3.2) ใชการประเมินการคัดลอกผลงานโดยใชโปรแกรมออนไลนที่ใชตรวจสอบ

การคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ 

2.2.2 ดานความรู 

1) ดานการเรียนรูดานความรู 

1.1) สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอดานวิชาการ สังคม

และวิชาชีพได สรุปใจความและประเด็นสําคัญจากส่ิงท่ีฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลที่

อานในส่ือส่ิงพิมพและสื่อออนไลน และสามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปลาและการเขียนอยาง

ถูกตองครบถวน ทั้งน้ี เทียบเทาระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 

Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 
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1.2) สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตรภาษาอังกฤษดานตาง ๆ เชน 

การออกเสียงภาษาอังกฤษอยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห

ความหมายและที่มาของคําตามหลักวิทยาหนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหโครงสรางและ

ความหมายของวลีและประโยคตามหลักวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะหวิวัฒนาการ

และการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) 

1.3) สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมประเภทรอยแกว 

รอยกรอง  และบทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปนภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎี

วรรณกรรมที่เก่ียวของเพ่ือเขาใจความสําคัญของปจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยู

รวมกันอยางสันติ 

1.4) สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จากภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสารคดี) แสดงความรูสึก 

(นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจนและคําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใชคําศัพทเฉพาะสาขาวิชาให

ถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อันเปนผลมาจากความเขาใจภาษาและโครงสรางของทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

2.1) จัดลําดับการเรียนรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรและมีความ

สอดคลองตอเน่ืองจากงายไปสูยาก  

2.2) เนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังดานทฤษฎีและเน้ือหา ท้ังในและ

นอกช้ันเรียน รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  

2.3) ใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน และใหผูเรียนศึกษาคนควาและเรียนรู

ดวยตนเอง 

กลาวไดวา รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยที่ผูสอนตอง

พิจารณาบริบทของผูเรียนและรายวิชาโดยที่อาจจะเลือกใชแนวทางการสอนใหเหมาะสมจากรูปแบบการ

สอนดังตอไปนี ้

1. บรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion) 

2. จัดการสอนแบบสัมมนา (Seminar) 

3. ใชกรณศึีกษา (Case Study) 

4. ภาคสนาม (Field Teaching) 

5. การศกึษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 

6. การฝกปฏิบัติ (Practice) 

7. การฝกงาน(รวมถึงการฝกสอน)Job Training (Including Coaching) 
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8. การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research - Based Instruction) 

9. การศกึษาคนควาโดยอิสระ (Independent Study) 

10. การระดมสมอง (Brain Storming) 

11. การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบคนท่ีไดรับ

มอบหมาย (Summarization or Presentation of Assignment)  

2.4) การนําเคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใชในกิจกรรม

ตาง ๆ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

3.1) การสอบขอเขียน  

3.2) การสอบปากเปลา  

3.3) การสอบปฏิบัติ  

3.4) การเขียนรายงานและนําเสนอปากเปลา  

3.5) การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น 

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1.1) สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการเรียนรูทั้งหมดเพื่อใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2) สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะหวิจารณ

อยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหาอยางเปนระบบ 

2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.1) บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบตามเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเนนให

นักศึกษาคิดวิเคราะหจากสถานการณจริง หรือใชกรณีศึกษาเพ่ือฝกการคดิวิเคราะหและสังเคราะห 

2.2) จัดทําโครงงาน การสืบคน หรือกรณีศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีอาจารยเปนผูให

คําปรึกษา และควบคุมดูแล พรอมจัดทํารายงาน นําเสนอผลงาน 

2.3) ระดมสมอง อภิปราย หรือสัมมนา เปนกลุมเก่ียวกับโครงงานท่ีไดทํา เชน 

วิธีแกปญหา และผลกระทบ ส่ิงท่ีไดจากการจัดกิจกรรม การเช่ือมโยงกิจกรรมไปใชในชีวิตจริง 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

3.1) ประเมินโดยใชการสังเกตพฤติกรรมโดยเพ่ือนรวมงานที่ไดรับมอบหมาย

รวมกับผูสอน 

3.2) ประเมินตามเนื้อหาทฤษฎีที่สอน กอนเรียน ระหวางการเรียน และหลัง

การเรียน  
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3.3) ประเมินผลงานท่ีมอบหมายโดยผูสอน 

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษในการทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมปีระสิทธิภาพ มีภาวะผูนํา เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ปรับตัว

ใหเขากับความหลากหลายในสถานท่ีทํางานและสังคม 

1.2) สามารถประมวลทักษะและองคความรูดานภาษาอังกฤษเพื่อนํามาใชใน

การทํางานของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1)  ใหนักศึกษามีการทํางานในรายวิชาเปนกลุม เปดใหมีหัวหนากลุม สมาชิก

และเลขาฯของกลุม ใหมีการประชุมแบงงาน มอบหมายงาน เพื่อการเปนผูนําและผูตาม  

2.2)  ใหมีการจัดระดมสมอง การอภิปราย การนําเสนอ หรือการสัมมนา  

โดยใหใหมีการประชุมแบงงาน มอบหมายงาน 

3)กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

3.1) ประเมินโดยใชการสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม โดยเพื่อน

รวมงานที่ไดรับมอบหมาย รวมกับผูสอน 

3.2) ประเมินผลงานท่ีมอบหมายโดยผูสอน 

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษท่ีใชในสื่อสิ่งพิมพและ

สื่อออนไลนสามารถนําเสนอรายงานในท่ีประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

1.2) สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชเพ่ือพัฒนากระบวนการ

ทํางานดานภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy) 

2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1)  ใหจัดการเรียนการสอนที่มีกรณีศึกษาจากสถานการณจริงที่สอดคลองกับ

เน้ือหาภาคทฤษฎีแลวใหนักศึกษาคิดวิเคราะหและสังเคราะหโดยเนนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ใหเห็น

ขอมูลเชิงตัวเลขท่ีชัดเจนทั้งในดานความถ่ี หรือรอยละของการเกิดสถานการณน้ันๆ 
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2.2) กําหนดใหมีโครงงาน หรือกรณีศึกษา ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคทฤษฎี 

โดยใหมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากสื่อส่ิงพิมพและสื่อออนไลนท่ีมีความนาเช่ือถือทางวิชาการ (Digital 

Literacy) และใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือชวยในการวิเคราะห สังเคราะห การประมวลผล 

และการนําเสนอขอมูลอยางรวดเร็ว 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เ ชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากการผลงานที่มอบหมายในชั้นเรียน ที่แสดงใหเห็นขอมูลเชิง

ตัวเลขที่ชัดเจนทั้งในดานความถ่ี หรือรอยละของการเกิดสถานการณนั้น ๆ  

3.2) ประเมินจากผลการคนควาเพ่ิมเติมจากส่ือสิ่งพิมพและส่ือออนไลนที่มี

ความนาเชื่อถือทางวิชาการ  

3.3) ประเมินจากผลงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการวิเคราะห 

สงัเคราะห การประมวลผล และการนําเสนอขอมูล 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษา 

GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
                   

 Thai for Communication 

GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 

English for Learning 
                   

 

GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

 

GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

 

GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 

French for Communication 
                   

 

GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

Chinese for Communication 
                   

 

GELN107 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
                   

 

GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

 

GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and culture 
                   

 

GELN111 

 

ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ  

English Speaking and Listening Skills 
                   

กลุมวิชามนุษยศาสตร 
GEHU100 จิตตปญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 

Philosophy of Life 
                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 

Meaning of Life 
                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 

Music Appreciation 
                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป 

Visual Art Aesthetic 
                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย 

Dramatic Arts Aesthetic in Thai 
                   

GEHU108 การใชหองสมุดยุคใหม 

Using Modern Library 
                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

Art in Daily Life 
                   

GEHU110 สุนทรียะแหงการถายภาพดิจิทัล 

Aesthetic of Digital Photography 
                   

GEHU111 การวางแผนและการใชชีวิตกับวัยผูสูงอายุ 

Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEHU112 ดุลยภาพแหงชีวิต 

Gesture of Balance 
                   

 

GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวติ 

Arts for life 
                   

GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Digital Literacy 
                   

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

GESO100 มนุษยกับสังคม 

Man and Society 
                   

 

GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 

GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 

GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 

GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESO105 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
                   

 

GESO106 ภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

 

GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนลาง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                   

 

GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 

Communication for Life 
                   

 

GESO109 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information 
                   

 

GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 

GESO111 รูทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 

GESO112 การศึกษาเพ่ือการสรางความเปนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

Democratic Citizenship Education 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป 

General Psychology 
                   

 

GESO114 การตอตานทุจรติ 
                   

 Anti-Corruption 

GESO115 

 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

The King’s Philosophy for Local Development 
                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวตักรรมสําหรับ

ผูประกอบการยุคใหม 

Design Thinking and Innovation for New Age 

Entrepreneurs 

                   

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

GESC100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life 
                   

 

GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

Life and Environment 
                   

 

GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life 
                   

 

GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวนั 

Mental Health in Daily Life 
                   

 

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

Information Technology for Life 
                   

 

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable Development 
                   

GESC107 พลังงานกับชีวิต 

Energy and Life 
                   

 

GESC108 อาหารอาเซียน 

ASEAN Foods 
                   

GESC109 ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น 

Value-added Products from Local Wisdoms 
                   

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 

Plants in Daily Life 

 
                   



(มคอ.2) หนา 92 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

Household Solid Waste Management 
                   

GESC112 การใชพลังงานอยางยั่งยืน 

Sustainable Energy 
                   

กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercises for Health 
                   

 

GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 

Health for Life 
                   

 

GESS103 งานชางในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
                   

 

GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

 

GESS105 ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศิลป 

Family Dimension of Science and Art 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESS106 การสรางแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 

Creation Inspiration in Artworks 
                   

GESS107 วิถีสุขภาพ 

Healthy Life 
                   

GESS108  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
                   

GESS109  การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วิชาแกน 

HU101 ศลิปะการถายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment              

ENG111 การฟงและการพูดเบื้องตน 

Basic Listening and Speaking              

ENG213 การเขียนเบ้ืองตน 

Basic Writing              

ENG113 การอานเบื้องตน  

Basic Reading  
             

ENG131 วรรณกรรมเบ้ืองตน 

Introduction to Literature 
             

ENG151 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

Introduction to English Linguistics       
 

      

วิชาเอกบังคับ 

ENG112 การฟงและการพูด 1 

Listening and Speaking 1 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENG114 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 

Forms and Usage in English 1              

ENG115 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 

Forms and Usage in English 2              

ENG211 การฟงและการพูด 2 

Listening and Speaking 2              

ENG212 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 

Analytical and Critical Reading              

ENG214 การเขียนอนุเฉท 

Paragraph Writing              

ENG221 การแปลเบ้ืองตน 

Basic Translation   
       

      

ENG231 รอยแกวภาษาอังกฤษ 

Prose Selections 
             

ENG251 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonetics and Phonology 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENG252 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ  

English Syntax  
             

ENG311 การเขียนเรียงความ 

Essay Writing              

ENG321 การแปลเชิงวัฒนธรรม 

Culture Translation               

ENG331 วรรณกรรมเอเชีย 

Asian Literature 
      

 
      

ENG322 วรรณกรรมอังกฤษ 

English Literature 
      

 
      

ENG351 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรภาษาอังกฤษ 

English Semantics and Pragmatics 
             

ENG352 ภาษาศาสตรประยุกต 

Applied Linguistics 
      

 
      

ENG393 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENG421 การแปลการลาม 

Interpretation 
      

 
      

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 

American Literature 
      

 
      

ENG495 การศึกษาอิสระ 

Independent Studies 
       

      

วิชาเอกเลือก 

ENG215 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 

Public Speaking in English 
             

ENG216 การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 

English Discussion and Debate              

ENG312 การเรียนภาษาดวยการแสดง 

Language Learning through Drama              

ENG313 การเขียนตามรูปแบบ 

Control and Formulaic Writing              

ENG411 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 

English for Academic Communication 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENG232 

 

วรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก 

English Literature for Children       
 

      

ENG233 เร่ืองสั้นรวมสมัย 

Contemporary English Short Stories 
             

ENG322 การแปลเพ่ือการศึกษาและธุรกิจ 

Educational and Business Translation              

ENG323 การแปลขาวและสารคดี  

News and Documentary Translation              

ENG422 การแปลบทภาพยนตร  

Movie Script Translation              

ENG253 ภาษาศาสตรสังคม 

Sociolinguistics 
             

ENG254 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา 

Psycholinguistics 
      

 
      

ENG353 การเรียนรูภาษาท่ีสอง 

Second Language Acquisition 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENG354 ภาษายอยภาษาอังกฤษ 

English Varieties 
      

 
      

ENG451 การสอนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย 

Teaching English to Thai Speakers 
             

ENG261 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน  

English for the Secretary and Office Management  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENG262 ภาษาพูดทางธุรกิจ 

Spoken English in Business Situation 
      

 
      

ENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 

English for Public Relations 
 

  
 

  
  

   
 

 

ENG371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม  

English for Tourism and Hotel Business  
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 

ENG471 

 

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 

English for Tour Guides 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 

วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

ENG391 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  

Preparation for Professional Experience in English  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENG392 ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 

Field Professional Experience in English  
 

  
 

   
 

 
  

 
 

ENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 

Co-operative Education Preparation in English 
  

  
  

 
 

  
  

 

ENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 

Co-operative Education in English 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน(เกรด) 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เร่ืองหลักเกณฑในการวัดผลและประเมินผล

การเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ

รายละเอียดรายวิชา ขอสอบและผลการสอบ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

2.1.2 ผลการประเมนิของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

2.1.3 ผลงานนักศึกษาท่ีเปนรูปธรรม เชน งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเขารวม

แขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.4 ผลการประเมนิของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝกประสบการณภาคสนาม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เนนการทําวิจัย 

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดย

การวิจัย อาจจะดําเนินการ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดาน

ของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 

การงานอาชีพ 

2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสตูรใหดีย่ิงข้ึน 

2.2.3 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม  

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบนั้น ๆ 

2.2.4 ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

3.1 มีความประพฤติดี 

3.2 สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขท่ีกําหนดของ

สาขาวิชา ไดแก มีผลสอบภาษาอังกฤษระดับ 450 คะแนน (TOEIC) หรือเทียบเทา 

3.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 

3.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามขอ 30 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

3.5 ใหเปนไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ (ถามี) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครู ตลอดจนปลูกฝงจรรยาบรรณในการทํางานแกอาจารย

ใหม เพ่ือใหมีความรูและมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของหลักสูตร คณะ

และมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝงจรรยาบรรณความเปนครูใหแกคณาจารย อีกทั้งตระหนักถึงบทบาท

หนาท่ี ความรับผิดชอบ รูจักการทํางานรวมกันและมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรัก ความศรัทธาตออาชีพ  

มีจรรยาบรรณของความเปนคร ูเอาใจใสในการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหคณาจารยเปนแบบอยาง

ของคุณลักษณะที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 

เพ่ือจะไดนํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดานตาง ๆ สามารถ

ปฏิบัติภารกิจในฐานะเปนอาจารยที่ดี ที่มีตอผูเรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 

Greet) เพื่อใหอาจารยในหลักสูตร ตลอดจนคณะผูบริหารไดพบปะและทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือทําความรู

จักกัน อันจะกอใหเกิดความสามัคคปีรองดองของบุคลากร 
 

2. การเตรียมการสําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม 

2.1 ประชุมช้ีแจงบทบาทหนาท่ีของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร และแนะนํากระบวนการบริหาร

หลักสูตรใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ใชปจจุบัน 

2.2 ศึกษาและช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคูมือ

เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เร่ือง 

แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวของ 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรใหม โดยมีกระบวนการดังนี้ 

2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรให

ตรงกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีใชบังคับในปจจุบัน 

2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ 

2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 

2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

2.3.5 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางาน  

ทั้ง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใหอาจารยเขา

รับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางย่ิง จากองคกร หนวยงาน หรือสถาบัน

ที่เปนที่ยอมรับ มีชื่อเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารยสังกัดอยู อีกทั้งสนับสนุนดาน

การศึกษาตอ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนใหอาจารยมีการปรับปรุงเทคนิคตาง ๆ ในการสอน หรือการทํางาน 

นอกเหนือจากงานสอน ท่ีสงเสริมประสิทธิภาพดานการสอนของอาจารย ใหมีความรูเก่ียวกับการสอน

อยางแมนยําในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหม ๆ อยูตลอดเวลา สามารถ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ืออ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาประยุกตในการเรียนการ

สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดใหมีการฝกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 

สอดคลองกับสภาพจริง การจัดทําคูมือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส

และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกตในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองคกรหรือสถาบันตาง ๆ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

3.2.1 จัดใหอาจารยในหลักสูตรมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาความรู การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.2 มีการกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ

สาขาที่เก่ียวของ 

3.2.3 สงเสริมการทําวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหมมนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือใหอาจารยมีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิที่เก่ียวของ 

3.2.4 จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือใหอาจารยเขารวมกลุมวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2.5 จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหลงคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของอยางเพียงพอ 

3.3.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.3.7 จัดเสวนากับองคกรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําขอเสนอแนะจาก

องคกรดังกลาว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ 
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3.3.8 สง เสริมใหอาจารย เผยแพร  นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้ ง ในและ

ตางประเทศ 

3.3.9 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกอาจารยในหลักสูตร เพื่อจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี

ในการทํางาน 

3.3.10 จัดอบรมหรือเสริมประสบการณสายวิชาชีพครูใหแกอาจารยที่ไมมีวุฒิการศึกษาดาน

การสอน เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.3.11 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และระบบ

กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร โดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

1.1.2 มอบหมายผูรับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ของรายวิชา 

1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

1.1.4 จัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง เพ่ือทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรงุแกไขตามความเหมาะสม 

1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีคุณภาพเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

 

2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู ตองผานเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

และประเมินจากความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต 

ดําเนินการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการ

ปรบัปรุงหลกัสตูรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

2.1 สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง

หลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวการณไดงานทําบัณฑิต และจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับความตองการแรงงาน 

2.3 ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เม่ือครบรอบของหลักสูตร เพื่อใช

เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป 
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3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรตามขอกําหนดของหลักสูตร และ

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ

นักศึกษา เกณฑการรับนักศึกษา การจัดทําขอสอบสงใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเขาทั้งหมดเพื่อ

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 

3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหมที่สังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียมความพรอม โดย

การแนะนําหลักสูตร คณาจารย และคณาจารยจะใหคําแนะนําแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา การ

ใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย มารยาทการแตงกายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ชี้แจงกิจกรรมของ

หลักสูตรที่นักศึกษาตองเขารวม 

3.2.3 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนและคณะรวมกันวิเคราะหความตองการ

พื้นฐาน ซ่ึงจําเปนตอความพรอมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู

กอนเขาเรียน เพ่ือกําหนดกลุมนักศึกษาในการเตรียมความพรอมใหเหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษา 

3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา  

โดยนักศึกษาที่มีปญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยคณาจารยประจําหลักสูตรทุก

คนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา  

3.3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงพบอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเขาพบได โดย

นักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาโดยมีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา 

(home room) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาไดทั้งเปนกลุม และเขาปรึกษาไดรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่

ปรกึษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา การคงอยู และการเสริมสรางทักษะในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21  

3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแตละชั้นป เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม

อยางเหมาะสมในแตละกลุมหรือชั้นเรียน เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการเรียน ดานวิชาการ  

และทักษะดานอาชีพเพ่ิมข้ึน โดยเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21  
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3.4.2 จัดระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในทองถิ่น โดยใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการ เพ่ือใหนักศึกษาได

เรียนรูและเขาถึงทองถ่ินอยางแทจริง ซ่ึงการเพ่ิมทักษะดังกลาวสงผลตอการคงอยู และการสําเร็จ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.5.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาใหดานแหลงขอมูลทางวิชาการ ตํารา 

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับวิชาการ โดยกําหนด

ชองทางในการรับขอรองเรียน ทั้งนี้ภายใตกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณของคณะกรรมการ

ประจําคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 

4. การบริหารคณาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารยใหม ตองครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารยใหมในแตละอัตรา และกําหนด

คุณสมบัติของอาจารยที่จะรับใหมในอัตรานั้น ๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผูสมัคร  

การสอบขอเขียน การสัมภาษณ และการสอบสอน หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารยใหม การจัดระบบอาจารยพ่ีเล้ียง เพ่ือใหคําแนะนําปรึกษากับ

อาจารยใหม ในดานการจัดการเรียนการสอนและดานวิชาการ 

4.1.4 มีคูมือการใหการปรึกษากับอาจารยใหมเพ่ือเปนแนวทางการทํางานกับนักศึกษา และ

ใหอาจารยใหมจัดทําตารางเวลาการใหนักศึกษาเขาพบ เพ่ือขอคําปรึกษาดานวิชาการ 

4.1.5 มาหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยใหมเปน

ระยะ ๆ เพ่ือตอสัญญาจาง 

4.2 การแตงตั้งอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือทบทวนคุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตรโดยพิจารณาอาจารยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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จากอาจารยผูสอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารยไมมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดก็จะเขาสู

กระบวนการในการพิจารณาเปดรับอาจารยใหม ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํา สมอ.08  

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารยที่เปลี่ยนแปลงใหม 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

กําหนดใหมีอาจารยพิเศษมาสอนรวมและถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติงาน

ใหกับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ตองการความเช่ียวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผานกระบวนการเลือกสรรจากอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.4 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.4.1 การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณในการ

ทํางาน ทั้ง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให

อาจารยเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางย่ิง จากองคกร หนวยงาน 

หรือสถาบันที่เปนที่ยอมรับ มีชื่อเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารยสังกัดอยู อีกทั้ง

สนับสนุนดานการศึกษาตอ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

2) สนับสนุนใหอาจารยมีการปรับปรุงเทคนิคตาง ๆ ในการสอน หรือการทํางาน 

นอกเหนือจากงานสอน ท่ีสงเสริมประสิทธิภาพดานการสอนของอาจารย ใหมีความรูเก่ียวกับการสอน

อยางแมนยําในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหมๆ อยูตลอดเวลา สามารถ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ืออ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาประยุกตในการเรียนการ

สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดใหมีการฝกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 

สอดคลองกับสภาพจริง การจัดทําคูมือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส

และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกตในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองคกรหรือสถาบันตาง ๆ  

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

4.4.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

1) จัดใหอาจารยในหลักสูตรมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาความรู การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
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2) มีการกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขาท่ี

เก่ียวของ 

3) สงเสริมการทําวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหมมนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือใหอาจารยมีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิที่เก่ียวของ 

4) จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อใหอาจารยเขารวมกลุมวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

5) จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหลงคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของอยางเพียงพอ 

6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

7) จัดเสวนากับองคกรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําขอเสนอแนะจาก

องคกรดังกลาว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ 

8) สงเสริมใหอาจารยเผยแพร นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกอาจารยในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติท่ี

ดีในการทํางาน 

10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณสายวิชาชีพครูใหแกอาจารยที่ไมมีวุฒิการศึกษา

ดานการสอน เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

11) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรตองมีสวนรวมในการวางแผน  

การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมรวมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา  

วางผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการ

ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผูเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

เตรียมไวสําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาที่ในการกํากับการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือให

ดําเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ไดวางแผนไว 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่ งคนตอป  และมีการคํานวณรายรับจาก

งบประมาณแผนดินและรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

คณะมีความพรอม อาคาร สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน เคร่ืองมือ

ในหองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลทางระบบอินเทอรเน็ต นอกจากนี้สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่

จะใหสืบคน สวนระดับคระมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

เปาหมาย การดําเนนิการ การประเมินผล 

1. จัดใหมีหองเรียนและหองปฏิบัติการ

ท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  มีคอมพิว เตอรที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพสูง 

1. จัดเตรียมหองปฏิ บัติการที่

ทั นสมั ยและ เพี ย งพอ เพื่ อ ให

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติสราง

ความพรอมในการเรียนการสอน 

2 .  จั ด ใ ห มี เ ค รื อ ข า ย แ ล ะ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่

นั กศึกษาสามารถหาค ว ามรู

เพ่ิมเติมไดดวยตนเองดวยจํานวน

และประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม

เพียงพอ 

3. จัดใหมีหองอานหนังสือเพื่อให

บริการท้ังหนังสือตําราและส่ือ

ดิจิตอลเพื่อการเรียนรูที่ สํานัก

วิทยาบริหารและ เทคโน โล ยี

สารสนเทศ 

1. รวบรวมทําสถิติจํานวนอุป

กรณีการเรียนการสอนตอหัว

นักศึกษา ช่ัวโมงการใช งาน

หองปฏิบัติการ 

2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาฝกปฏิบัติดวย

อุปกรณตางๆ 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นั กศึ กษาต อการ ให บ ริ ก า ร

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและ

ปฏิบัติการ 

 

        6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือ และตํารา 

ที่เก่ียวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการ

ประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 



(มคอ.2) หนา 112 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  

 

ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้ อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนใน

การเสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือหนังสือดวย 

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ

คณะจะตองจัดส่ือการเรียนการสอนอ่ืนเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เคร่ืองถายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด เปนตน 

        6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของนักวิชาการศึกษาและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหบุคลากร

ไดรับการพัฒนาความรูทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปที ่2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 
X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสดุปการศึกษา 
X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

 X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที ่2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบงช้ีบังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 มีการประชุมรวมกันของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใชกลยุทธการสอน 

1.1.2 ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอน หลังการวางแผนกลยุทธการสอน

รายวิชา 

1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสทิธิผลของการเรียนรูจากวิธีการใชโดยใชแบบสอบถามหรือ

การสนทนากลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถกระทําได ดังน้ี 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา โดยใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอน

ของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน กาตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงค

รายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารยผูสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรูตามาตรฐานผลการเรียนรูของ

แตละรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม  

การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายการกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน โดยสรุป

ภาพรวมรายวิชาในแตละภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.

3-มคอ.6 โดยนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามลําดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดแก การประเมิน

ขอสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรนําขอมูล 2.1 ขอ 2.2 นักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผูใช



(มคอ.2) หนา 115 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  

 

บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนี้บงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินที่ไดรับแตงตั้ งจาก

มหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่ควรปรับปรุง

ใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ

ดําเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เก่ียวกับ

คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ

เพ่ือใชในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุก ๆ  5 ป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงองคความรูและ

ผลการวิจัยใหม ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ความเปนมา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปดสอนนักศึกษารุนแรกตั้งแตปการศึกษา 

2532 สมัยวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม โดยบัณฑิตรุนแรกสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2536 และตอมาได

มีการยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏ และเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปจจุบัน  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรในชวงเวลาที่ผานมาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการเรียนการสอนที่ยึดหลักมาตรฐานวิชาการ

ระดับอุดมศึกษาเพื่อมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีความใฝรูและมีจิตสํานึกตอตนเองและสวนรวม รวมถึงมีทักษะในการนําความรูมาประยุกตในการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศชาติ อันเปนการสนองความตองการของทองถ่ินและตลาดแรงงานระดับชาติ อีกทั้งยัง

สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 ภายใตความรับผิดชอบของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Era) และสภาวะความปนปวนทาง

เทคโนโลยี (Disruptive Technology) พรอมท้ังใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมดําเนินการเปน

เครือขายรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรตางๆไปสูการปฏิบัติ และเนื่องจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติถึงแนวทางในการจัดการศึกษาไววา “การจัดการ

ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 นั้น ยังมีรายละเอียดบางสวนที่ตองมีการ

ปรับเปล่ียนเพ่ือใหสอดคลองและตามทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของรูปแบบทางเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยมีความมุงหมายที่จะพัฒนาองคความรูใหรอบดาน กลาวคือ ไมไดมุงเนน

เฉพาะทางวิชาการเทานั้น แตยังมุงเนนองคความรูเพ่ือวิชาชีพชั้นสูงโดยลงมือปฏิบัติจริง คนควา และวิจัย 

เพื่อตอยอดองคความรูในพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ อีกทั้งยังมี

ความจําเปนอยางเรงดวนในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ตลาดโลก โดยการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใชภาษาอังกฤษ และเพ่ือเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560  จึงเปนที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2565  
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ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ท่ี 34/2563 

2. แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ี 926/2563 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 20 เดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2563 

4. ประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 

ปรบัปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2563  เม่ือวันท่ี 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

6. นําเขาพิจารณากล่ันกรองในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการ

ประชุมครั้งที่ 8(5/2563) เมื่อวันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

8. นําเขาพิจารณากล่ันกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน

การประชุมคร้ังที่ 67(1/2564) เมื่อวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

10.  นําเขาพิจารณากล่ันกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมคร้ังท่ี 84(1/2564) เม่ือวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

11.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

12.  นําเขาพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการ

ประชุมครั้งท่ี 1(1/2564)  เม่ือวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

13.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

14.  นําเขาพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คร้ังที่ 177(3/2564)  เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

15.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

16.  จัดสงหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อสงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ผานระบบการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร CHECO ในการพิจารณา

การรับทราบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
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รายชื่อคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล คณะ/หนวยงาน 

1 ศาสตราจารย ดร.อัญชลี วงศวัฒนา อาจารยประจําภาควิชาภาษาศาสตร คติชนวิทยา 

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวัฒน ภูวิชิต อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณุากร คงชนะ  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4 ผูชวยศาสตราจารยเภทรา พงศศักด์ิศรี อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 ผูชวยศาสตราจารยปทุมพร บุญชุม อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 ผูชวยศาสตราจารยพัทชา บุญยะรัตน อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7 อาจารย ดร.สุพัตรา พรมดํา อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

8 อาจารยวิสิฏฐา แรงเขตการ อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

9 อาจารยวารีรัตน สีแดง อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

10 อาจารยนันทภัค ประทีบแกว อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ที่ ชื่อ-สกลุ คณะ/หนวยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

11 อาจารยธารีรัตน สุนิพันธ อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

12 อาจารยโชติกา เศรษฐธัญการ อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

13 อาจารย ดร.อุมาภรณ ยศเจริญ อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

สรุปผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศกัราช 2565 

 

ผูวิพากษหลักสูตร   :  อัญชลี วงศวัฒนา 

ตําแหนงทางวิชาการ  :  ศาสตราจารย 

สังกัด  :  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1. ควรเรียงลําดับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ให

สอดคลองตามกระบวนการเรียนการสอนและผลลัพธที่จะ

เกิดข้ึนตามลําดับของการจัดการสอนตามหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน

ลําดับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใหเปนไปตามที่

ผูทรงคณุวุฒิวิพากษหลักสตูรแนะนํา 

2. ควรตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูในแตละชั้นปของ

นักศึกษาวามีความสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันตรวจสอบและแกไขแลว 

3. ควรปรับเกณฑการสําเร็จการศึกษาใหมีความกระชับ 

ครอบคลุม และชดัเจน 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาใหเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพิบูล

สงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 ซึ่ ง มี ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม ข อ บั ง คั บ ข อ ง

มหาวิทยาลัยทุกประการ 
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รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4. ควรเพ่ิมและลดรายวิชาเอกบังคับตามลําดับความสําคัญ

และความจําเปนของทักษะนั้นๆ 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณา 

- ยายวิชาการเขียนเรียงความ จากกลุมวิชาเอก

เลือกมาอยูในกลุมวิชาเอกบังคับ 

- ยายรายวิชาเอกบังคับ คือ วิชาวรรณกรรม

สําหรับเด็กและวิชาเรื่องสั้นรวมสมัย ไปอยูใน

กลุมวิชาเอกเลือก 

5. ควรเปล่ียนรายวิชาที่มีความซํ้าซอนกันและ เพ่ิมรายวิชา

ใหมที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรูท่ีสําคัญ 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณา 

- ปรับวิชาวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 2 ออก โดย

ให ร วม เนื้ อ ห า เ ข า กับ วิ ช า ว า ก ยสั ม พั น ธ

ภาษาอังกฤษ 1 และเพิ่มวิชาอรรถศาสตร

และวัจนปฏิบัติศาสตร แทน  

- ปรับเนื้อหาวิชาการอานอนุเฉทซ่ึงอยูในรายวิชา

เอกบังคับรวมเขากับวิชาการอานเบ้ืองตนซ่ึงเปน

รายวิชาแกนแทน 

6. ควรเปลี่ยนชื่อและเนื้อหาในกลุมรายวิชาการแปลใหมี

เฉพาะเจาะจง มีความแตกตางและมีสอดคลองตามลําดับ

ความยากงาย 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณา 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา จาก การแปลขามวัฒนธรรม 

เปน การแปลเชิงวัฒนธรรม 

- เปลี่ยนทั้งชื่อและเนื้อหาวิชา จาก การแปลข้ัน

สงู เปน การแปลการลาม 

7. ควรจัดกลุมรายวิชาเอกเลือก โดยทั้ง 5 วิชาโทนั้นควรมี

ความเก่ียวของกันในดานทักษะและความรูของแตละวิชา 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาจัดกลุมราย

วิชาเอกเลือกเปน 4 กลุม คือ  

    1. ทักษะภาษา  

    2. วรรณกรรมและการแปล  

    3. กลุมวิชาภาษาศาสตรและการสอนภาษาอังกฤษ 

    4. กลุมวิชาธุรกิจและการบริการ 

8. ควรปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับ เขาใจงาย และมี

ความถูกตองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันปรับแกไขคําอธิบาย

รายวิชาตามคําแนะนําแลว 
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ผูวิพากษหลักสูตร   :  กมลวัฒน ภูวิชติ 

ตําแหนงทางวิชาการ  :  ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มคําสําคัญที่ เ ก่ียวของกับวิทยาศาสตร

ฐานขอมูล (Data Science) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แ บ บ  Knowledge- based Economic ร ว ม ถึ ง

สภาวะความปนปวนทางเทคโนโลยี (Disruptive 

Technology) ในการพิจารณาการวางแผนปรับปรุง

หลักสตูร 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาเพ่ือเพิ่มเติมคํา

สําคัญดังกลาวในการกลาวถึงสถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

2. ควรเขียนบรรยายสถานการณหรือการพัฒนาทาง

สงัคมและวัฒนธรรมในรูปแบบความเรียง 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันปรบัแกไขเรียบรอยแลว 

3. ควรปรับปรัชญาหลักสูตรใหเห็นถึงความเชื่อและ

ความมุงมั่นเพ่ือใหเห็นถึงเปาหมายและความมุงหวัง

ของหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนปรัชญา

หลักสูตรใหเปนไปตามท่ีผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรแนะนํา  

“บัณฑิตเปนผูมีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี ที่พรอมดวย

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถสรางความสําเร็จและ

ความสุขใหกับชีวิตของตนเองและสงัคมสวนรวม” 

4. ควรปรับเพ่ิมเกณฑการสําเร็จการศึกษาใหมีความ

สอดคลองหรือใกลเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑการ

สําเร็จการศึกษา โดยใหนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาตองมีผล

การสอบ TOEIC ที่ 450 คะแนน หรือเทียบเทา 

5. ควรปรับหนวยกิตในกลุมวิชาโทของสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษจาก 15 หนวยกิต เปน 18-21 หนวยกิต 

แตถาเปนโครงสรางหลักสูตรท่ีเปนมติรวมกันของ

คณะฯ ใหเพ่ิมชองทางการเรียนรูเพิ่มใหกับนักศึกษา

กลุมนี ้

อาจารยประจําหลักสูตรรวม กันพิจารณายืนยันหนวย 

กิตในกลุมรายวิชาวิชาโทภาษาอังกฤษ จํานวน 15 หนวยกิ

ตตามเดิม เนื่องจากเปนขอตกลงตามมติของคณะฯ และได

เพ่ิมชองทางในการเปดรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีความตอเนื่อง

จากการเรียนวิชาโทใหกับนักศึกษากลุมดังกลาวโดยผาน

ชองทางของการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในการประชุมคร้ังที่ 8(5/2563) เมื่อวันที ่16 เดือน ธันวาคม 2563 

รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1. ควรเปลี่ยนภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปน

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันแกไขเรียบรอยแลว 

2. ควรเพิ่มขอความที่เปนการระบุถึงมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 (มคอ. 

1) ในหัวขอความพรอมของการเผยแพรหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรรวม กันปรับเพิ่มขอความ

เรียบรอยแลว 

3. ควรเปลี่ยนหรือเพ่ิมขอความและตัวเลขใหครบถวน

และจัดรูปแบบให มีความถูกตองตามรูปแบบของเลม

หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันแกไขเรียบรอยแลว 

4. ควรปรับมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู

ร า ย วิ ช า  ( Curriculum Mapping)  ให สอดค ล อ ง กั บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2560 (มคอ. 1) 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันแกไขเรียบรอยแลว 

5. ควรเพ่ิมขอมูลและรายละเอียดอ่ืนๆของภาคผนวก ก อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพิ่มเติมขอมูลตางๆของ

ภาคผนวก ก เรียบรอยแลว ไดแก 

- ความเปนมา 

- แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

- ข้ันตอนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

- รายชื่อคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการ

วิพากษหลักสูตร 

- สรปุผลการวิพากษหลักสูตร 

- ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

6. ควรเพ่ิมขอมูลและรายละเอียดอ่ืนๆของภาคผนวก ค อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพิ่มเติมขอมูลตางๆของ

ภาคผนวก ค เรียบรอยแลว ไดแก 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 
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รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

7. ควรเพ่ิมขอมูลและรายละเอียดอ่ืนๆของภาคผนวก ง อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพิ่มเติมขอมูลตางๆของ

ภาคผนวก ง เรียบรอยแลว ไดแก 

- รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

- ประวัติการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร 

- สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

- ภาระงานสอนที่มี ในหลักสูตรของอาจารย

ประจําหลักสูตร  

8. ควรเพ่ิมขอมูลและรายละเอียดอ่ืนๆของภาคผนวก จ  อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพิ่มเติมขอมูลตางๆของ

ภาคผนวก ง เรียบรอยแลว ไดแก 

- ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค

ความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 (มคอ. 1) 

9. ควรเพ่ิมขอมูลและรายละเอียดอ่ืนๆของภาคผนวก ฉ อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพิ่มเติมขอมูลตางๆของ

ภาคผนวก ง เรียบรอยแลว ไดแก 

- ประกาศเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลั กสู ต รศิ ลป ศ าสต รบัณฑิ ต  ส า ขา วิ ช า

ภาษาอังกฤษกับผลการเรียนรูกลุมวิชาโท 

 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการจัดการศึกษา 

ในการประชุมคร้ังที่ 67(1/2564) เม่ือวันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรปรับลดหนวยกิตรวมของหลักสูตรฯ อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาปรบัใหวิชา 

ENG495 การศึกษาอิสระ เปนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน

แบบไมมีหนวยกิต ซึ่งทําใหหนวยกิตรวมลดลงจาก 135 

เปน 132 หนวยกิต 
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รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรนําคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยข้ึนกอน แลวจึงตาม

ดวยคําอธิบายภาษาอังกฤษ 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันแกไขเรียบรอยแลว 

ควรเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาคภาษาอังกฤษในวิชาแกน

ของคณะ  

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพิ่มคําอธิบายรายวิชา

ภาคภาษาอังกฤษในวิชาแกนของคณะ เรียบรอยแลว 

 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ในการประชุมคร้ังท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมรายวิชาที่มีทักษะการอานและการเขียน ใน

รายวิชาโทสําหรับนักศึกษาสาขาอื่น 

อาจารยประจําสาขาวิชารวมพิจารณาเพ่ิมวิชา ENG113 

การอานเบ้ืองตน และ ENG213 การเขียนเบื้องตน 

2. ควรลดรายวิชาทักษะการฟง คือENGxxx การพูด

ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ในรายวิชาโทสําหรับนักศึกษา

สาขาอ่ืน 

อาจารยประจําสาขาไดพิจารณาปรับลดรายวิชาดังกลาว 

3. ควรปรับคําอธิบายรายวิชา ENG411 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารทางวิชาการ 

อาจารยประจําสาขาไดปรับแกคําอธิบายรายวิชาดังกลาว 

 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) 

ในการประชุมคร้ังที่ 1(1/2564) เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2564 

รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1. ควรปรับผลลัพธการเรียนรูในแตละชั้นปของนักศึกษา

ใหมีความสอดคลองกับแผนการเรียนในแตละชั้นป 

อาจารยประจําสาขาไดปรับแกผลลัพธการเรียนรูในแต

ละช้ันปของนักศึกษาเรียบรอยแลว 

2. ควรปรับช่ัวโมงการสอนของรายวิชาที่มีการสอนท้ัง

แบบบรรยายและปฏิบัติให เปน 3(2-2-5) คือ รายวิชา 

ENG371 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 

และ ENG471 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 

อาจารยประจําสาขาไดปรับแกช่ัวโมงการสอนในรายวิชา

ดังกลาวเรียบรอยแลว 

3. ควรเพิ่มคําอธิบายและเหตุผลในการเพิ่มหรือลด

รายวิชาในตารางชองสาระการปรับปรุง 

อาจารยประจําสาขาไดเพ่ิมคําอธิบายและเหตุผลในการ

เพิ่มหรือลดรายวิชาในตารางชองสาระการปรับปรุง

เรียบรอยแลว 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชุมคร้ังที่ 177(3/2564) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 

รายละเอียด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

“ไมมีขอเสนอแนะใหแกไข” - 
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ตอนท่ี 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English  

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English) 

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

วิชาเอก : ไมมี วิชาเอก : ไมมี ไมเปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร :  

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ หม่ันพัฒนาตน นําทักษะและความรูสูการประกอบอาชีพ พรอมคุณธรรมจริยธรรมนํา

ชีวิต 

ปรัชญาของหลักสูตร :  

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรที่มุงผลติ

บัณฑิตใหเปนผูมีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี ที่พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม 

และสามารถสรางความสําเร็จและความสุขใหกับชีวิตของตนเองและสังคมสวนรวม 

ปรับปรุงความปรัชญาของหลักสูตรใหมี

ชัดเจน มุงม่ัน และเห็นเปาหมายท่ีชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

ความสําคัญของหลักสูตร :  

     ปจจุบันภาษาอังกฤษถือเปนภาษาหลักที่ใชในการติดตอระหวางประเทศ รวมทั้งยังเปน

ส่ือกลางสําหรับการส่ือสารขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศท้ังดานวชิาการ ดาน

เศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ใหเปนผูท่ีมีทักษะความสามารถดานการส่ือสารภาษาอังกฤษ จึงถือเปนสิ่ง

สําคัญที่จะนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาทองถิ่น

หรือประเทศ นอกจากการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ

แลวน้ัน การผลิตบัณฑิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตถือเปนอีกสิ่ง

หนึ่งที่หลักสูตรใหความสําคัญสําหรับการพัฒนาบุคคลใหมีคุณคาและมีประโยชนตอ

ประเทศชาติอยางแทจริง 

ความสําคัญของหลักสูตร :  

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมี

ทักษะความสามารถดานการส่ือสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลเพ่ือเปน

สื่อกลางสําหรับการส่ือสารขอมูลที่จําเปน อีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดจากการ

เรียนไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคตอันจะเปนการการพัฒนาทองถ่ิน

และประเทศชาติทั้งดานวิชาการ ดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากการผลิตบัณฑิต

ใหเปนผูมีความรู ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษแลวน้ัน การผลิตบัณฑิตใหเปน

บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตถือเปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีหลักสูตรให

ความสําคัญสําหรับการพัฒนาบุคคลใหมีคุณคาและมีประโยชนตอประเทศชาติอยาง

แทจริง 

ปรับปรุงความสําคัญของหลักสูตร ใหมีความ

ส้ันกระชับมากยิ่งขึ้นโดยการตัดบทนําวา 

“ปจจุบันภาษาอังกฤษถือเปนภาษาหลักที่ใช

ในการติดตอระหวางประเทศ รวมทั้งยังเปน

ส่ือกลางสําหรับการสื่อสารขอมูลท่ีจําเปน

สําหรับการพัฒนาประเทศทั้งดานวิชาการ 

ดานเศรษฐกิจและสังคม” 

วัตถุประสงคของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว จะเปนผูมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

ปรับปรุงวตัถุประสงคของหลักสูตร ใหมีความ

ส้ันกระชับและชัดเจนมากโดยการปรับบทนํา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. มีทักษะ ความรูภาษาอังกฤษ สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพหรือ

การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

3. มีความซ่ือสัตย สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

1. มีทักษะ ความรูภาษาอังกฤษ สามารถนําไปประยกุตใชในการประกอบอาชีพ

หรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

3. มีความซื่อสัตย สุจรติ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

จาก “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตให

มีความรู ความสามารถในดานตางๆ ดังน้ี” 

เปน“เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรน้ีแลวจะเปนผูมีคุณลักษณะ ดังน้ี” 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1. เปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถคดิวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูทางดานภาษาอังกฤษและ

ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องและเพ่ือประกอบวิชาชีพ 

คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2. มีความรู ความสมารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูทางดาน

ภาษาอังกฤษและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองและเพ่ือประกอบวิชาชีพ 

ปรับปรุงคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดย

การนําขอความวา “เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ” 

ในขอ 1. ออก เพ่ือใหเปนไปตามการ

ปรับปรุงอัตลักษณของคณะ 

หลักสูตร 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา      139        หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ไมนอยกวา          30      หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวชิาภาษา                  ไมนอยกวา           9       หนวยกิต 

2.1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร         ไมนอยกวา           6       หนวยกิต 

2.1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร          ไมนอยกวา           6       หนวยกิต 

2.1.4 กลุมวชิาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา     6       หนวยกิต 

2.1.5 กลุมวชิาเสริมสรางลักษณะนิสัย     ไมนอยกวา    3       หนวยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                 ไมนอยกวา         103       หนวยกิต 

หลักสูตร 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา      132        หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไมนอยกวา     30     หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาภาษา                     ไมนอยกวา       9      หนวยกิต 

2.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร            ไมนอยกวา       6      หนวยกิต 

2.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร             ไมนอยกวา       6      หนวยกิต 

2.1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา   6      หนวยกิต 

2.1.5 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะนิสัย ไมนอยกวา      3      หนวยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                 ไมนอยกวา           96    หนวยกิต 

1. ลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลง 

จาก 139 หนวยกิต เปน 132 หนวยกิต เพ่ือ

รองรบัความตองการของผูเรียนและ

ตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันสูง โดยแยกเปน

รายวชิา ไดดังน้ี 

1) วชิาแกน ลดจาก 18 หนวยกิต เปน 17 

หนวยกิต 

2) วชิาเอก ลดจาก 78 หนวยกิต เปน 72 

หนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 

2.2.1 วิชาแกน                                             18         หนวยกิต 

2.2.2 วิชาเอก                       ไมนอยกวา          78         หนวยกิต 

1) เอกบังคับ                                           63         หนวยกิต 

2) เอกเลือก                     ไมนอยกวา          15         หนวยกิต 

2.2.3 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา     7          หนวยกิต 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ เปดสอนวิชาเฉพาะในหลักสูตรแบบวิชาเอกเด่ียว และ

แบบวิชาเอก-โท 

2.2.1 วชิาเอกเดี่ยว 

2.2.1.1 วชิาแกน                                     17    หนวยกิต 

2.2.1.2 วชิาเอก                    ไมนอยกวา     72    หนวยกิต 

1) เอกบังคับ                                57   หนวยกิต 

   2) เอกเลือก               ไมนอยกวา    15   หนวยกิต 

    โดยเลือกวิชาภายในกลุมวิชาเดียวกัน ตามกลุมวิชาดังน้ี  

       - กลุมวชิาทักษะทางภาษา  

       - กลุมวิชาวรรณกรรมและการแปล 

       - กลุมวิชาภาษาศาสตรและการสอนภาษาอังกฤษ 

       - กลุมวิชาธุรกิจและการบริการ 

2.2.1.3 วชิาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7  หนวยกิต 

2.2.2 วชิาเอก-โท 

2.2.1.1 วชิาแกน                                      17   หนวยกิต 

2.2.1.2 วชิาเอก                     ไมนอยกวา     57   หนวยกิต 

2.2.1.3 วชิาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7  หนวยกิต 

2.2.1.4 วชิาโท                       ไมนอยกวา     15   หนวยกิต       

2. เพ่ิมแผนการเรียนในหลักสูตร จาก

แผนการเรียนเดียว เปน สองแผนการเรียน 

เพ่ือรองรับความตองการของผูเรียน ไดแก  

   1) แบบวิชาเอกเดี่ยว เรียนวิชาเอกทั้งหมด 

72 หนวยกิต โดยแบงเปน วิชาเอกบังคับ 57 

หนวยกิต และวิชาเอกเลือกอีก 15 หนวยกิต 

2) แบบวิชาเอก-โท เรียนทั้งวิชาเอกและ

วิชาโทรวมกันท้ังหมด 72 หนวยกิต โดย

แบงเปน วชิาเอก 57 หนวยกิต และวิชาโทอีก 

15 หนวยกิต 

3. เพ่ิมกลุมวิชาเอกเลือกเฉพาะดาน 4 กลุม

วิชา ตามความสนใจของผูเรียน เพ่ือพัฒนา

ทักษะและความรูเฉพาะทาง อันจะนําไปสู

การประกอบอาชีพในอนาคต 

SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)  - - - ปรับลดรายวิชา 

- - - HU101 ศลิปะการถายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4)  ปรับเพ่ิมรายวิชาเพ่ือเปนเนื้อหาพ้ืนฐาน

สําหรับการประยุกตใชในรายวิชาเฉพาะของ

สาขาวิชา 

ENG119

  

การฟงและการพูดเบื้องตน 3(2-2-5) ENG111

  

การฟงและการพูดเบ้ืองตน 

Basic Listening and Speaking 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 
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ENG119 การอานเบ้ืองตน 3(3-0-6) ENG113 การอานเบื้องตน 

Basic Reading 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน และ

ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับ

เน้ือหารายวิชาที่ปรับปรุงใหม 

หลักการอานขั้นพื้นฐาน รวมถึงการทํานายกอนการอาน การอานเร็วเพ่ือหาขอมูล

จําเพาะ การอานเร็วเพ่ือหาใจความสําคัญ การเดาความหมายจากบริบท การหาใจความหลัก

และขอความสนับสนุน การหาความหมายแฝงจากบทอาน และการอานหนังสือนอกเวลา 

หลักการอานภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท ศึกษาความหมายจากคําอางอิง 

คําเช่ือม บริบท การเดาความหมายของคําศัพทใหม การหาใจความสําคัญและ

รายละเอียด 

ENG332

  

วรรณกรรมเบ้ืองตน 3(3-0-6) ENG131

  

วรรณกรรมเบ้ืองตน 

Introduction to Literature 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

LING151  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 

 

3(3-0-6)  ENG151

  

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 

Introduction to English Linguistics 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ปรับปรุงช่ือวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

เพ่ือใหสอดรับกับเนื้อหารายวิชาท่ีปรับปรุง

ใหม 

การศึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับความหมายของภาษาและภาษาศาสตรตามแขนงวิชา

ตางๆ โดยรวมถึงทฤษฎีสําคัญที่เก่ียวของกับการศึกษาในเรื่องสัทศาสตร สรวิทยา วจีวิภาค 

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร และสัมพันธสารในภาษาอังกฤษ 

นิยามและลักษณะของภาษามนุษย นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร 

แนวคิดพื้นฐานของภาษาศาสตร โครงสรางของภาษารวมถึงระบบเสียง โครงสรางคํา 

โครงสรางประโยค ความหมาย และการใชภาษาในการส่ือสารโดยเนนภาษาอังกฤษ 

- - - ENG213 การเขียนเบ้ืองตน 

Basic Writing 

3(2-2-5)  ปรับเพ่ิมรายวิชา เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะ

การเขียนเบ้ืองตนใหกับผูเรียน 

ENG111 การฟงและการพูด 1 3(2-2-5) ENG112

  

การฟงและการพูด 1 

Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ENG115 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ENG114

  

รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 

Forms and Usage in English 1 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ENG116 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) ENG115 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 

Forms and Usage in English 2 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ENG112 การฟงและการพูด 2 3(2-2-5) ENG211

  

การฟงและการพูด 2 

Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 
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- - - ENG212 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 

Analytical and Critical Reading 

3(3-0-6)  ปรับเพ่ิมรายวิชา เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะ

การอานในระดับท่ีสูงข้ึน 

ENG214 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) ENG214 การเขียนอนุเฉท 

Paragraph Writing 

3(2-2-5) ไมเปลี่ยนแปลง 

- - - ENG221 การแปลเบื้องตน 

Basic Translation  

3(2-2-5) ปรับเพ่ิมรายวิชา เพ่ือปูพ้ืนฐานทักษะการแปล

ข้ันตน 

ENG431

  

รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ENG231

  

รอยแกวภาษาอังกฤษ 

Prose Selections 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชาเพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

LING152 สัทศาสตรและสรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  ENG251 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonetics and Phonology 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา เพ่ือความทันสมัยและ

สอดคลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ

ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาเพ่ือใหสอดรับกับ

เน้ือหารายวิชาที่ปรับปรุงใหม 

หลักการพ้ืนฐานของเสียงพูดและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ โดยรวมการผลิต

เสียงพูด อวัยวะท่ีใชในการออกเสียง เสียงสระ เสียงพยัญชนะ ตัวอักษรแทนเสียง คูเทียบ

เสียง หนวยเสียง หนวยเสียงยอย โครงสรางพยางค การกลมกลืนเสียง การละเสียง การ

เชื่อมโยงเสียง เสียงหนักเบาในระดับพยางค เสียงหนักเบาในระดับคํา และทํานองเสียง และ

การฝกออกเสียงตามกฎเกณฑทางระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

หลักการและหลักปฏิบัติพ้ืนฐานเรื่องเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

โดยรวมการผลิตเสียงพูด สัทอักษรสากล พื้นฐานการวิเคราะหระบบเสียง เสียงสระ

และพยัญชนะ โครงสรางพยางค การออกเสียงตอเนื่อง การเนนเสียง การลงจังหวะ

และทํานองเสียง 

- - - ENG252

  

วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ  

English Syntax 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชา ใหสอดคลองกับเน้ือหาใน

รายวชิากลุมภาษาศาสตรในหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ โดยเปนการบูรณาการรายวิชา

เดิมเขาดวยกัน คือ LING253 วากยสัมพันธ

ภาษาอังกฤษ 1 และ LING354 วากยสัมพันธ

ภาษาอังกฤษ 2 

   หลักการพ้ืนฐานของคํา วลี และประโยคในภาษาอังกฤษ โครงสราง

ของคํา วลี และประโยค หมวดคํา ประเภททางไวยากรณ ความสัมพันธของคําในวลี 

วากยสัมพันธของวลีในประโยค วิเคราะหระบบไวยากรณภาษาอังกฤษในขอมูลท่ีมี

ความยากระดับกลาง 

ENG318 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5) ENG311

  

การเขียนเรียงความ 

Essay Writing 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 
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- - - ENG321 การแปลเชิงวัฒนธรรม 

Cultural Translation 

3(2-2-5) ปรับเพ่ิมรายวิชา เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะ

การแปลท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม 

ENG434 วรรณกรรมเอเชีย  3(3-0-6) ENG331

  

วรรณกรรมเอเชีย 

Asian Literature  

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

- - - ENG332 วรรณกรรมอังกฤษ 

English Literature 

3(3-0-6)  ปรับเพ่ิมรายวิชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดาน

วรรณกรรมของเจาของภาษา 

- - - ENG351

  

อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรภาษาอังกฤษ  

English Semantics and Pragmatics 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดาน

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษใหครอบคลุมย่ิงขึ้น 

LING457 ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) ENG352 ภาษาศาสตรประยุกต 

Applied Linguistics 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน และ

ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาเพ่ือใหสอดรับกับ

เน้ือหารายวิชาที่ปรับปรุงใหม 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางภาษาศาสตรประยุกตในภาษาอังกฤษ โดยรวมถึง

การรับรูภาษา การแปลตามหลักภาษาศาสตร ภาษาศาสตรเชิงสังคม ภาษาศาสตรเชิง

มานุษยวิทยา ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ภาษาศาสตรเชิงเปรียบเทียบ และภาษาศาสตร

คลังขอมูล 

การประยุกตทฤษฎีภาษาศาสตรในการเรียนการสอนภาษาแมและ

ภาษาตางประเทศ ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาท่ีมีผลตอการเรียนภาษา 

การออกแบบหลักสตูรการสอนภาษา แนวการสอนภาษา 

ENG394 ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองตน 3(3-0-6) ENG393 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน และ

ปรับปรุงช่ือวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับเน้ือหา

รายวชิาที่ปรับปรุงใหม 

- - - ENG421 การแปลการลาม 

Interpretation 

3(2-2-5) ปรับเพ่ิมรายวิชา เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะ

การแปลการลาม 

- - - ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 

American Literature 

3(3-0-6)  ปรับเพ่ิมรายวิชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดาน

วรรณกรรมของเจาของภาษา 

ENG491 การศึกษาอิสระ 3(2-2-5)  ENG495 การศึกษาอิสระ 

Independent Studies 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน และให
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เปนรายวชิาที่ตองลงทะเบียนเรียนแตไมนับ

หนวยกิต โดยใชระบบประเมินผลแบบ S/U 

ENG217 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)  ENG215 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 

Public Speaking in English 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ENG317 การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  ENG216 การอภปิรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 

Discussion and Debate in English 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ENG312 การเรียนภาษาดวยการแสดง 3(2-2-5) ENG312 การเรียนภาษาดวยการแสดง 

Language Learning through Drama 

3(2-2-5) ไมเปล่ียนแปลง 

ENG211 การเขียนตามรูปแบบ 3(2-2-5)  ENG313 การเขียนตามรูปแบบ 

Control and Formulaic Writing 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ENG354 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 3(3-0-6) ENG411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการ 

English for Academic Communication 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน และ

ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาเพ่ือใหสอดรับกับ

เน้ือหารายวิชาที่ปรับปรุงใหม 

ENG333 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3-0-6) ENG232 วรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก 

English Literature for Children 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน และ

ปรับปรุงช่ือวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

ENG436 เรื่องส้ันรวมสมัย 3(3-0-6) ENG233 เร่ืองสั้นรวมสมัย 

Contemporary English Short Stories 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

- - - ENG322

  

การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ 

Educational and Business Translation 

3(2-2-5) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาวรรณกรรมและ

การแปล เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะการแปล

เฉพาะดาน 
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- - - ENG323 การแปลขาวและสารคดี 

News and Documentary Translation 

3(2-2-5) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาวรรณกรรมและ

การแปล เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะการแปล

เฉพาะดาน 

- - - ENG422 การแปลบทภาพยนตร 

Movie Script Translation 

3(2-2-5) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาวรรณกรรมและ

การแปล เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะการแปล

เฉพาะดาน 

- - - ENG253

  

ภาษาศาสตรสังคม 

Sociolinguistics 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาภาษาศาสตร

และการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ

ประยุกตใชความรูทางดานภาษาศาสตรใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

- - - ENG254

  

ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา 

Psycholinguistics 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาภาษาศาสตร

และการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ

ประยุกตใชความรูทางดานภาษาศาสตรใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

- - - ENG353

  

การเรียนรูภาษาท่ีสอง 

Second Language Acquisition 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาภาษาศาสตร

และการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ

ประยุกตใชความรูทางดานภาษาศาสตรใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

- - - ENG354

  

ภาษายอยภาษาอังกฤษ 

English Varieties 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาภาษาศาสตร

และการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ

ประยุกตใชความรูทางดานภาษาศาสตรใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

- - - ENG451

  

การสอนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย 

Teaching English to Thai Speakers 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาภาษาศาสตร

และการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
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ประยุกตใชความรูทางดานภาษาศาสตรใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ENG369 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน  3(3-0-6)  ENG261 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน  

English for Secretary and Office Management 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

- - - ENG262 ภาษาพูดทางธุรกิจ 

Spoken English in Business Situation 

3(3-0-6) ปรับเพ่ิมรายวิชา ในกลุมวิชาธุรกิจและการ

บริการ เพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

สายงานธุรกิจ 

ENG473 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(3-0-6)  ENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 

English for Public Relations 

3(3-0-6)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน 

ENG377 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 1   3(3-0-6)  ENG371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 

English for Tourism and Hotel Business 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน

ปรับปรุงช่ือวิชา เพ่ือความทันสมัยและ

สอดคลองกับหลักสูตร และปรับชั่วโมงการ

สอน เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการท่ีใชในการ

เรียนการสอนของรายวิชา 

ENG171 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนสําหรับมัคคุเทศก  3(3-0-6)  ENG471 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก  

English for Tour Guides 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา เพ่ือเรียงลําดับรหัสใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูและชั้นปที่เรียน

ปรับปรุงช่ือวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับเน้ือหา

รายวชิาที่ปรับปรุงใหม และปรับชั่วโมงการ

สอน เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการท่ีใชในการ

เรียนการสอนของรายวิชา 

ENG391 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90) ENG391 เตรียมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษ 

Preparation for Professional Experience in English 

2(90) ไมเปล่ียนแปลง 

ENG392 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 5(450) ENG392 ฝกประสบการณวชิาชีพภาษาอังกฤษ 5(450) ไมเปล่ียนแปลง 
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Field Professional Experience in English 

ENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  1(45) ENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  

Co-operative Education Preparation in English 

1(45) ไมเปล่ียนแปลง 

ENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 6(--) ENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 

Co-operative Education in English 

6(--) ไมเปล่ียนแปลง 

ENG113 

 

การอานอนุเฉท 3(3-0-6)  - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากใกลเคียงกับวิชาการ

อานเบื้องตน 

ENG316 

 

การอานเพ่ือความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากมีวชิาใหม คือ การ

อานเชิงวิเคราะหและวิจารณ ซ่ึงใกลเคียงกัน 

ENG315 

 

การเขียนเชิงริเริ่มสรางสรรค 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากซํ้าซอนกับวิชาการ

เขียนอื่นๆ 

ENG416 

 

การถอดความและยอความ 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากซํ้าซอนกับวิชาการ

เขียนอื่นๆ 

ENG321 การแปล 1 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากมีวชิาใหม คือ การ

แปลเบ้ืองตน ซึ่งใกลเคียงกัน 

ENG322 การแปล 2 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากมีวชิาใหม คือ การ

แปลเชิงวัฒนธรรม ซึ่งใกลเคียงกัน 

ENG341 

 

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา 3(3-0-6)  - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากไมอยูในหมวดยอย

ของวิชาเฉพาะดาน ตามเกณฑหนวยกิตขั้นตํ่า

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง (มคอ.1) 

ENG375 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากไมอยูในหมวดยอย

ของวิชาเฉพาะดาน ตามเกณฑหนวยกิตขั้นตํ่า

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง (มคอ.1)  
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ENG394 

 

การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากไมอยูในหมวดยอย

ของวิชาเฉพาะดาน ตามเกณฑหนวยกิตขั้นตํ่า

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง (มคอ.1)  

ENG432 

 

รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากใกลเคียงกับวิชา

วรรณกรรมตางๆ ที่เพ่ิมใหม 

ENG433 

 

วรรณกรรมของเช็คสเปยร 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากใกลเคียงกับรายวิชา

ใหม คือ วิชาวรรณกรรมอังกฤษ 

LING253 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากใกลเคียงกับวิชา 

ENG252 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษท่ีเพิ่ม

ใหม ท้ังน้ีไดมีการบูรณาการเนื้อหาของ

รายวชิาที่ปรับลดนี้เขากับรายวิชาเดิม 

LING354 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 2 เพ่ือ

เพ่ิมรายวิชาใหมขางตน 

หลักการพื้นฐานของหนวยสรางของคํา วลี และประโยคความเดียวในภาษาอังกฤษ 

และการฝกวิเคราะหโครงสราง โดยรวมถึงหนวยคํา การสรางคํา ประเภทของคํา นามวลี 

กริยาวลี คุณศัพทวลี กริยาวิเศษณวลี บุพบทวลี และการเรียงคําในประโยคความเดียว ตาม

ทฤษฎีและกฎเกณฑทางวากยสัมพันธ 

   

LING354 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากใกลเคียงกับวิชา 

ENG252 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษท่ีเพิ่ม

ใหม ท้ังน้ีไดมีการบูรณาการเนื้อหาของ

รายวชิาที่ปรับลดนี้เขากับรายวิชาเดิม 

LING253 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 1 เพ่ือ

เพ่ิมรายวิชาใหมขางตน  

องคประกอบและการเรียงคําในประโยคความรวมและความซอนในภาษาอังกฤษ 

และการฝกวิเคราะหโครงสรางประโยค โดยรวมถึงอนุประโยคหลักและรอง คําเชื่อม และ

ลักษณะเดนท่ีปรากฏในประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่งและประโยคอุทาน 

ตามทฤษฎีและกฎเกณฑทางวากยสัมพันธ 

   

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไมนอยกวา     6    หนวยกิต       2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไมนอยกวา     6    หนวยกิต ไมเปล่ียนแปลง 
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ตอนที่ 1 สรุปแบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ผลประเมินความคิดเห็นนักศึกษาและบัณฑิตท่ีมีตอความเหมาะสมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 84 คน 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนคน รอยละ 

นักศึกษาช้ันปที่ 2 9 10.70 

นักศึกษาช้ันปที่ 3 26 31.00 

นักศึกษาช้ันปที่ 4 32 38.10 

บัณฑติ รหัส 59 17 20.20 

รวมท้ังสิ้น 84 100 

ดานโครงสรางหลักสูตร 

รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 

หนวยกิต 

4.22 0.64 มาก 

2. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 4.04 0.76 มาก 

3. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวน 103 หนวยกิต 4.14 0.72 มาก 

     3.1 วิชาแกน จํานวน 18 หนวยกิต 4.09 0.72 มาก 

     3.2 วิชาเอกบังคบั จํานวน 63 หนวยกิต 4.22 0.67 มาก 

     3.3 วิชาเอกเลือก จํานวน 15 หนวยกิต 4.13 0.71 มาก 

     3.4 วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 

7 หนวยกิต 

4.04 0.75 มาก 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 4.06 0.82 มาก 

รวม 4.12 0.72 มาก 

จากตารางแสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ดานโครงสรางหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.12) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร และ
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จํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาเอกบังคับ ที่มีคาเฉลี่ยเทากัน  (  = 4.22) รองลงมา คือ จํานวนหนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน (  = 4.14)  และจํานวนหนวยกิตกลุมวิชาเอกเลือก (  = 4.13) สําหรับขอที่มี

คาเฉล่ียต่ําที่สุดคือ จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกลุมวิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจ

ศึกษา ที่มีคาเฉลี่ยเทากัน (  = 4.04) 

ดานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1) การบริหารจัดการหลักสูตร 

รายการ          S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.22 0.64 มาก 

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยาง

ชัดเจน 

4.19 0.72 มาก 

3. มีวิชาเรียนที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ 4.15 0.74 มาก 

4. จํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชามีความเหมาะสม 4.12 0.72 มาก 

5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรู 4.06 0.82 มาก 

6. ความเพียงพอของอาจารยผูสอน 4.16 0.72 มาก 

รวม 4.15 0.73 มาก 

จากตารางแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวขอ การบริหารจัดการหลักสูตร โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการ

เรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร (  = 4.22) รองลงมาคือ มีปฏิทิน

การศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน (  = 4.19) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ  

มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสรมิทักษะการเรียนรู (  = 4.06)  

2) คุณลักษณะของอาจารยผูสอน 

รายการ   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคลองกับ

รายวิชา 

4.33 0.71 มาก 

2. อาจารยผูสอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเนื้อหาและ

ระยะเวลาที่กําหนด 

4.23 0.73 มาก 

3. อาจารยผูสอนมีแผนการสอนที่ชัดเจน มีสื่อประกอบการสอน

ที่เหมาะสม 

4.29 0.73 มาก 
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รายการ   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

4. อาจารยมีความสามารถในการถายทอดความรู มีเทคนิคการ

สอนที่เหมาะสม 

4.29 0.73 มาก 

5. อาจารยผูสอนสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

4.32 0.73 มาก 

6. อาจารยผูสอนใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืน ๆ ให

ความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาอยางเหมาะสม 

4.29 0.75 มาก 

รวม 4.29 0.73 มาก 

จากตารางแสดงวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร ในหัวขอ คณุลักษณะของอาจารยผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.29) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ  อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคลอง

กับรายวิชา (  = 4.33) รองลงมาคือ อาจารยผูสอนสงเสรมิสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางสม่ําเสมอ (  = 4.32) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ อาจารยผูสอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรง

ตามเนื้อหาและระยะเวลาที่กําหนด (  = 4.23) 

3) การวัดและประเมินผล 

รายการ   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  การประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

4.25 0.68 มาก 

2.  การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี

กําหนดไวและมีการแจงใหทราบลวงหนา 

4.24 0.65 มาก 

3.  การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได  

4.23 0.71 มาก 

รวม 4.24 0.68 มาก 

จากตารางแสดงวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร ในหัวขอ การวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.24) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

กิจกรรมการเรียนการสอน (  = 4.25) รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่กําหนดไวและมีการแจงใหทราบลวงหนา (  = 4.24) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ การวัด

และประเมินผลมีความยุติธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได (  = 4.23) 
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4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการ   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. หองเรียนและหองปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ

เพียงพอตอการเรียนรู 

4.17 0.83 มาก 

2. มีอุปกรณ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรูตาง ๆ อยาง

เหมาะสมและเพียงพอ 

4.17 0.79 มาก 

3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาหาขอมูลดวย

ตนเอง 

4.11 0.84 มาก 

4. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอ 

4.17 0.73 มาก 

5. มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู 4.13 0.77 มาก 

รวม 4.15 0.79 มาก 

จากตารางแสดงวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรในหัวขอ ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.15) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีเทากัน 3 ขอ คือ หองเรียนและหองปฏิบัติการมีความเหมาะสม 

อุปกรณเพียงพอตอการเรียนรูมีอุปกรณ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรูตาง ๆ  อยางเหมาะสมและ

เพียงพอ และ มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอ (  = 4.17) 

รองลงมาคือ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู   (  = 4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ  

มีระบบสาระสนเทศที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาหาขอมูลดวยตนเอง (  = 4.13)  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

*********************** 
 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนไปดวยความ

เรียบรอย สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคลอง

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควร

ปรับปรุงขอบังคับ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 เพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังที่ 145(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับน้ี เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ขอ 2 ขอบังคับนี ้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก 

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2549 

3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ขอ 4 บรรดาระเบียบ ขอบงัคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมกีารกําหนดไวแลว ซ่ึงขัดหรือแยง

กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 5 ในขอบังคับน้ี 

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ วาดวย การจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใหรวมถึงคณะหรือ

วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบญัญัติ การบริหารสวนงานภายในสถาบัน อุดมศึกษา 

พิมพสําเนา 
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“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

วาดวยการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใหรวมถึงคณบดีของคณะหรือ

วิทยาลัยท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความวา คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามแตงตั้งเพ่ือทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน

ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารยประจํา” หมายความวา บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยที่เปดสอนในหลักสูตรนั้นที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ

ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา ทั้งนี้ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารยประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาใหม ตั้งแตเกณฑมาตรฐาน

นี้เร่ิมบังคับใช ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยใน

สาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปน

หลักสูตรที่อาจารยผูน้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวาง

แผนการควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบเกินกวา 1 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไดอีก 1 หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน 

“อาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ

อาจารยพิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปดสอน 

“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการศึกษา

ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการ

ดวยก็ได 

“ปการศึกษา” หมายความวา ระยะเวลาจัดการศึกษาอยางนอย 2 ภาคการศึกษาปกติ 

“ภาคการศึกษา” หมายความวา ระยะเวลาการจัดการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 

 

ขอ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป 5 ป และไมนอยกวา 6 ป) จะตองเปนผูสําเร็จการ ศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (3 ป) หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่จะเขาศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตอง

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาไมนอย

กวา 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่งในระหวางการศึกษาในหลักสูตรแบบกาวหนา หากภาคการศึกษาใดภาค

การศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนตํ่ากวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จะถือวาผูเรียนขาด

คุณสมบัติในการศึกษาหลักสตูรแบบกาวหนา 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิใหเปนกรณีพิเศษ 

ขอ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเปนนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรอืเทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเปนคราวๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูที่ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือผู

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เขาเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ

มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชานั้นๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือเขา

ศึกษาในชั้นปที่ 2 หรือช้ันปที่ 3 

ขอ 8 ประเภทของนกัศึกษา  

8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความวา นักศึกษาที่มี คุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี 

8.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายความวา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีเรียนไมเต็มเวลา 

8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความวา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนและ/

หรอืทําการวิจัย โดยไมมีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

ขอ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวามี

วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูที่มีคณุสมบัติดังตอไปนี้  

9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 6  

9.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยไมนอย

กวาหนึ่งปการศึกษา 

9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียไมนอยกวา 2.00 

และมีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิม เทียบไดกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ

สาขาวิชาท่ีจะรับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และมีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยของ

รายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไมนอยกวา 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาตองไมเกิน 2 เทาของแผนการ

ศึกษา โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาจากสถาบันเดิม ท้ังนี้จะตองมีจํานวน

หนวยกิตท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะตองไมติด F หรอื I หรอื U 

9.3 การขอโอนมาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอย

กวา 30 วัน กอนเปดปการศึกษา  

9.3.2 ติดตอขอใหสถาบันเดิมจัดสงระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา

รายวิชาที่ไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวของ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ การนับระยะเวลาท่ีศึกษา

ในหลักสูตรใหเร่ิมนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ขอ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 11 การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง  

11.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

เทียบเทา อาจขอเขาศึกษาตอเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมได 

11.2 การแสดงความจํานงขอเขาศึกษาตองย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด

โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 30 วัน กอนเปดปการศึกษา 

11.3 การรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขาโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรอืสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

11.4 การเทียบโอนหนวยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวท้ังหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาเทียบโอน

เพ่ือใชในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม รายวิชาที่โอนหนวยกิตไมไดใหตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหนวยกิตใหนําความตามขอ 10 มาใชโดยอนุโลม 

ขอ 12 การรายงานตัวเปนนักศกึษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรอืเทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเปนคราว ๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูที่ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือผู

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เขาเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ

มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชานั้น ๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือ

เขาศึกษาในชั้นปท่ี 2 หรือช้ันปที่ 3 

 

หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค โดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15  

สปัดาห 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนโดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวน

หนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคใหถือแนวทางดังน้ี 
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13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 

โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4 

หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

โดย 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 

หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 

13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา เปนการจัดการศึกษาในบางเวลาของป

การศึกษาหรือเปนไปตามเงื่อนไขของคณะ หรอืขอตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช

การสอนผานทางไกลระบบการส่ือสารหรือเครือขายสารสนเทศตางๆหรือเปนไปตามเงื่อนไขของคณะหรือ

ขอตกลงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปน

รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนั้น ๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศ

ทั้งหมด ซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษาหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศและมีการ

จัดการและมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเปนสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต

และกลุมวิชา ประกอบดวย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จํานวน

หนวยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง ตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด ดังนี้ 

14.1 เลขประจํารายวิชา แตละรายวิชาประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนอักษรยอ

ภาษาอังกฤษของกลุมวิชา จํานวนไมเกิน 4 ตัวอักษร และสวนท่ีสองเปนตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักรอย

หรือตัวเลขแรก หมายความวา ระดับความยากงายหรือชั้นป หลักสิบ หมายความวา รายวิชาในกลุมวิชา

เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหนวย หมายความวา ลําดับกอนหลังรายวิชาในกลุมวิชาเดียวกัน การ

กําหนดตัวอักษรของกลุมวิชาใดๆ ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ชื่อรายวิชา เปนชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ใหความหมายของรายวิชานั้น  

ในกรณีที่ช่ือเหมือนกันใหใสหมายเลขตอทายชื่อ ซ่ึงแสดงถึงวาในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชาสัมพันธ 
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ตอเนื่องกัน 

14.3 จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา

ดวยตนเองใหกําหนดเปนไปตามเกณฑในขอ 15    

จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองใหคิด 1 หนวยกิตภาคทฤษฎีเทากับ 2 ช่ัวโมงศึกษาดวย

ตนเอง และ 1 หนวยกิตภาคปฏิบัติเทากับ 1 ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

ขอ 15 การคิดหนวยกิต  มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน

หนวยกิต บงถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเปนช่ัวโมงท่ีใชของแตละรายวิชาโดยให

ถือเกณฑ ดังนี้ 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา

โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ

ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ 14 ท่ีไมใชระบบทวิภาคใหเทียบคา

หนวยกิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

ขอ 16 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใช

เวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใช

เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา 

สาํหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 

หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ป

การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาใน

หลักสูตรนั้น 

ขอ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา  

โดยคณะจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทําหนาที่แนะนําและใหคําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา

ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาและเปนไปตามเอกัตภาพของแตละบุคคล และใหนักศึกษาถือปฏิบัติตาม

ขอกําหนด ดังตอไปนี้  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา

ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม

การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ใหกระทําไดภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน

รายวิชา หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ําจะทําไดตอเม่ือ  

17.3.1 รายวิชานั้นไดลําดับข้ันต่ํากวา C 

17.3.2 กรณีตองการเรียนซ้ําในรายวิชาท่ีไดลําดับข้ัน C หรือสูงกวา สามารถกระทํา

ไดแตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 

17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมทั้งย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว  

17.5 รายวิชาใดที่ไดรับอักษร I นักศึกษาไมตองลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีก 

17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตองลงทะเบียน

รายวิชา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 

สาํหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 

17.7 กรณีท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนนอยกวา 9 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติให

มหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ 

กรณีที่นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกวา 22 หนวยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกวา 9 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนใหมหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ  

สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ใหมีจํานวนหนวยกิต 

ลงทะเบียนตามที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
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หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปน สามารถอนุมัติใหการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน 

หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขน้ันใหไดรบัอักษร W  

17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูได  

หากอาจารยผูสอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และไดย่ืนหลักฐานนั้น

ตอมหาวิทยาลัยทั้งนี้นักศึกษาจะตองชําระคาหนวยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม

การศึกษา และนักศึกษาจะไดรับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนขอรับอักษร V แลวประสงคจะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด

และประเมินผลเปนลําดับข้ัน หรอือักษร S หรือ U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใดๆ ก็ตาม

จะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยและจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาหากไมปฏิบัติตามดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู

นั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเขาเปน

นักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้น เปนระยะเวลาพักการศึกษา ใน

กรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ี

คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาตามวรรคกอน หาก

พนกําหนดเวลาสองป นับจากวันที่นักศึกษาผูน้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลงเฉพาะ

ราย กรณีนักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามขอ 

17.6 ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

17.13 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลง

เฉพาะราย หรือกรณีนักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ อธิการบดี

อาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยไดทั้งน้ี โดยตองชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษา 

 

ขอ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 

18.1 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ งผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้ ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

สถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรี

สาํหรบัผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถระดับสูง โดยใชหลักสูตร

ปกติที่เปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับ

บัณฑิตศกึษาที่เปดสอนอยูแลวและสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยท่ีลุมลึกทางวิชาการ 

18.2 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความ

รอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของ

มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยผาน

การฝกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เทานั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ได เพราะมุงผลิตบัณฑิตที่

มีทักษะการปฏิบัติการอยูแลว ใหมีความรูดานวิชาการมากย่ิงข้ึน รวมท้ังไดรบัการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสตูรปริญญาตรีและจะตอง

สะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรนีั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเน่ือง” 

ในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเปนหลักสูตร

สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

ข้ันสูงโดยใชหลักสูตรปกติท่ีเปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษา

บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และทําวิจัยท่ีลุมลึกหรือไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงใน

หนวยงานองคกร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตองมี

การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

ขอ 19 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชาประกอบดวย หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา

ดังน้ี 
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19.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายความวา หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษย ท่ี

สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม

และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดําเนินชีวิตอยางมี

คุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ

ใด ๆ ก็ไดโดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสรางเสริมลักษณะนิสัย ในสัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

วิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน

รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวนหนวย

กิต ของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา

ตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความวา วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ

วิชาชพี ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ทางวิชาการ ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ใหมีจํานวนหนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ

กําหนด หากไมมีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา 36 หนวยกิต และทาง

ทฤษฎีไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

หลักสูตร (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 42 หนวย

กิต ในจํานวนนั้นตองเปนวิชาทางทฤษฏีไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอย

กวา 90 หนวยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไมนอยกวา 108 หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและ

วิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิต

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู ตองเพ่ิมจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไม

นอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
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สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ผูเรียนตองเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด

วิชาเฉพาะไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความวา วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่

ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปรญิญาตรี โดยให

มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ท้ังนี้ 

นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตาม

เกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ

เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 4 

การดําเนนิการศึกษา 

 

ขอ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

หนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ขอ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

21.1 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบดวย 

21.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมี

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

21.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารย

ประจําหลักสตูร จํานวนอยางนอย 5 คน 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมี วิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

21.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิข้ันต่ํา

ปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
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หรอืในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและทําหนาที่อาจารย

ผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใชใหสามารถทําหนาท่ี

อาจารยผูสอนตอไปได 

ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตท้ังนี้ตองมีคุณวุฒิ

ข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 

6 ป ทั้งน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) 

ประกอบดวย 

21.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมี

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลงั 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเนนทักษะดานวิชาชีพตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษาหากจําเปนบุคลากร

ที่มาจากหนวยงานน้ันอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแตตองมีคุณวุฒิข้ันต่ํา

ปรญิญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

21.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารย

ประจําหลักสตูร จํานวนอยางนอย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติ

เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ใน 5 คนตองมีประสบการณ

ในดานปฏิบัติการ โดยอาจเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเปนบุคลากรของหนวยงานที่

ไมใชสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีขอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันรวมกันแตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 คน 

กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษาหากจําเปน บุคลากร

ที่มาจากหนวยงานน้ันอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแตตองมีคุณวุฒิข้ันต่ํา

ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน 
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และหากเปนปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชานั้น ตองมีสัดสวนอาจารยที่มีประสบการณในดานปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

21.2.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน

หรอืในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีที่มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาที่อาจารย

ผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่

อาจารยผูสอนตอไปได 

สําหรับกรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษาหากจําเปน 

บุคลากรที่มาจากหนวยงานน้ันอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแตตองมี

คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอย

กวา 6 ป 

ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิ

ข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 

6 ป ท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานวิชาชีพตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

ขอ 22 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการใหสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

23.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค

การศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ใหถือ

วาการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดไวตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัดและ 
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ประเมินผลในรายวิชานั้น  

ผูไมมีสิทธ์ิไดรับการประเมินผลตามวรรคแรกจะไดรับลาํดับข้ัน F หรืออักษร U 

23.3 มหาวิทยาลัยใชระบบลําดับข้ัน และคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U เปนลําดับข้ันซ่ึงไมมีคาลําดับข้ัน 

23.4 สัญลกัษณและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ใหกําหนดดังนี้  

             สัญลักษณ              ความหมาย  

                   A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  

                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  

                   B = ดี (GOOD)  

                   C+  = ดีพอใช (FAIRLY GOOD)  

                   C    = พอใช (FAIR)  

                   D+ = ออน (POOR)  

                   D   = ออนมาก (VERY POOR)  

                   F    = ตก (FAILED)  

                   S    = เปนที่พอใจ (SATISFACTORY)  

                   U    = ไมเปนท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  

                   I     = การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE) 

                   V    = ผูเขารวมศึกษา (VISITOR)  

                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  

23.5 ระบบลําดับข้ัน กําหนดเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาท่ีไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาลําดับข้ันดังน้ี  

ลาํดับข้ัน  A      มีคาลําดับข้ันเปน   4 

ลาํดับข้ัน  B+   มีคาลําดับข้ันเปน   3.5  

ลาํดับข้ัน  B    มีคาลําดับข้ันเปน   3 

ลาํดับข้ัน  C+   มีคาลําดับข้ันเปน   2.5  

ลาํดับข้ัน  C    มีคาลาํดับข้ันเปน   2  

ลาํดับข้ัน  D+   มีคาลําดับข้ันเปน   1.5  

ลาํดับข้ัน  D    มีคาลาํดับข้ันเปน   1  

ลาํดับข้ัน  F    มีคาลาํดับข้ันเปน   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหวัดและ

ประเมินผลดวยอักษร S และ U  
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23.7 อักษร I เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้น

ใหสําเร็จสมบูรณได โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู  

นักศึกษาจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแกอักษร I ใหสมบูรณภายใน 30 

วันของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเขาชั้นเรียนหากพนกําหนดดังกลาว 

มหาวิทยาลัย จะเปล่ียนอักษร I เปนลําดับข้ัน F หรอือักษร U 

23.8 อักษร V เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผูเขารวม

ศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารยผูสอนอาจใชดุลยพินิจในการ

เปลี่ยนอักษร V เปนอักษร W ได 

23.9 อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา  

23.9.1 นักศึกษาไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 22 

23.9.2 การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเปนโมฆะ ตามขอ 17.8 

23.9.3 การเรียนไมเปนไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผูสอนตามขอ 23.8 

23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  

23.9.5 นักศึกษาลาออกกอนวันประกาศผลการเรียน 

23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลงัระยะเวลาตามขอ 22 

23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

23.11 รายวิชาที่ไดรับการยกเวนผลการเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหไดรับผล

การเรียน ดังนี้ 

23.11.1 ผูที่ไดรับการยกเวนการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทาที่สภามหาวิทยาลัยรบัรองใหไดรับผลการเรียนเปน S 

23.11.2 รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยใหไดรับผลการเรียน ดังนี้ 

1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ ไดหนวยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 

2) CE (Credits from Exam) กรณีท่ีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

3) CT (Credits from Training) กรณีที่ไดหนวยกิตจากการประเมินจากการ

ฝกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา 
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4) CP (Credits from Portfolio)  กรณีที่ ไดหน ว ย กิตจากการประเมิ น

ประสบการณโดยการนําเสนอแฟมสะสมผลงาน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอยกเวนตามขอ 23.11.2 ใหทํา

ประกาศมหาวิทยาลัย 

ผู มีสิทธ์ิขอยกเวนตามวรรคหน่ึง จะตองเปนผู สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

23.12 การนับหนวยกิตสะสม 

23.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาไดลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เทาน้ัน จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชานั้น เปนหนวยกิตสะสม 

23.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง โดยมิไดสอบตก

ในรายวิชานั้น ใหนับหนวยกิตสะสมไดเพียงคร้ังเดียว และใหนับเฉพาะคร้ังสุดทายเพ่ือสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีระบุไววาเปนรายวิชาท่ีเทียบเทากัน

ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเทานั้น 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียจากหนวยกิต และคาลําดับข้ันของ

รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถานักศึกษาไดลําดับข้ันในรายวิชาใด ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่แตละหลักสูตร

สาขาวิชาไดกําหนดไว นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนไดลําดับขั้นเปนไปตามความ

ตองการของแตละหลักสูตรสาขาวิชานั้น  

23.15 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ

หนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษาเปนการช่ัวคราว อาจขอโอนหนวยกิตและผลการเรียนมาประเมิน

รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้น จะตองมีจํานวนหนวยกิต

และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเทากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ

มาตรฐาน หากไมเปนไปตามนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด 

ขอ 24 การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียนเปน 

“I” ไมนําหนวยกิตมาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย ท้ังนี้การคํานวณหาคาคะแนนเฉล่ียสะสม ใหนําเอา

ผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาลําดับข้ันของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกันแลวหารดวยผลรวม

ของจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ 
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กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและตองเรียนซ้ํา ใหนับรวมทั้งหนวยกิตท่ีสอบตกและเรียนซ้ํา

รายวิชานั้นเพ่ือใชคํานวณหารระดับข้ันเฉลี่ยดวย 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้าในรายวิชาท่ีสอบไดตํ่ากวา “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาท่ี

ระบุไวในหลักสูตรท่ีเทียบเทา ใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ได ไปใชในการคํานวณหาคาระดับ

ข้ันเฉลี่ยดวย 

ขอ 25 ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เปนผูอนุมัติผลการศึกษาแกผูที่เรียนครบ

หลักสูตร   

 

หมวด 6 

การลา การยายหลักสูตรสาขาวิชา และการพนสภาพ 

 

ขอ 26 การลา 

26.1 การลาปวย นักศึกษาผูใดท่ีปวย จนไมสามารถเขาชั้นเรียนในช่ัวโมงเรียนได ใหย่ืน

ใบลาตออาจารยผูสอน ในกรณีท่ีนักศึกษาปวยติดตอกันตั้งแต 2 วันข้ึนไป ใหย่ืนใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัยผานอาจารยท่ีปรึกษา พรอมดวยใบรบัรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก

สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แลวนําไปขออนุญาตตออาจารยผูสอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผูใดมีกิจจําเปน ไมสามารถเขาชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได ใหย่ืน

ใบลาผานอาจารยที่ปรึกษาแลวนําไปขออนุญาตตออาจารยผูสอน ลวงหนาอยางนอย 1 วันหากไมสามารถ

ย่ืนใบลา ลวงหนาได ใหย่ืนวันแรกท่ีเขาชั้นเรยีน 

26.3 การลาพักการศึกษา 

26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได ดังกรณีตอไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร 

2) ได รับ ทุนแลกเป ล่ียนนักศึกษาระหว างประ เทศหรือ ทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

3) เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ 

4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

5) เหตุผลอ่ืน ๆ ที่คณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ

มากกวา ใหย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผานอาจารยท่ีปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแลว

แจงมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 

26.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ

มากกวา จะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 
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26.4 การลาออก นักศึกษาผูประสงคจะขอลาออก ตองย่ืนใบลาผานอาจารยที่ปรึกษาถึง

คณบดีแลวเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 27 การยายหลักสูตรสาขาวิชา  

27.1 การยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

27.2 การยายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี  

27.2.1 นักศึกษาจะขอยายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได ตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลว

ไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

27.2.2 การยายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น

ซึ่งทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การยายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ใหอยูในดุลพินิจของคณะที่จะรับยาย

ไปสงักัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการยายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร ไมสามารถกระทําไดเนื่องจาก

เปนไปตามระเบียบของสํานักงานคุรุสภา  

27.2.4 การยายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรม 

เนียมการยายหลักสตูรสาขาวิชา และไดรับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหมแลว  

27.3 การคํานวณคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ยายสาขาวิชา หรือยายคณะ ใหนํา

ผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเขา ไมวาจะ

เปนรายวิชาท่ีเทียบใหหรือไมก็ตาม รายวิชาท่ีไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเขา ไมวานักศึกษาจะ

ไดรับคาระดับข้ันใด จะไมนํามาคํานวณคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ขอ 28 การพนสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้ 

28.1 เสียชีวิต 

28.2 ลาออก 

28.3 โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 

28.4 พนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล ตามขอ 29 

28.5 ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเปนนักศึกษา ตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษา 

28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามขอ 31 

28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ขอ 29 การพนสภาพการเปนนักศึกษา อันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล 
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29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอ

หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

29.1.1 ผลการประเมินไดคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ที่ 2 นับต้ังแตเริ่มเขาศึกษา 

29.1.2 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติ

ที่ 4, ท่ี 6, ที่ 8, ที่ 10, ท่ี 12, ที่ 14 นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ป เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ป  เม่ือ

สิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4, ท่ี 6, ที่ 8, ที่ 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16, ท่ี 18, ท่ี 20, และท่ี 22 นับต้ังแตเร่ิมเขา

ศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ป และเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี 4 และท่ี 6 นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา กรณี

หลักสูตร (ตอเนื่อง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดรับคาระดับ

คะแนนเฉล่ียต่ํากวา 1.80 

29.1.4 ใชเวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปเกิน 20 

ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ตอเนื่อง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอ

หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

29.2.1 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค

พิเศษที่ 3 นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค

พิเศษที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และท่ี 21 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ป เม่ือสิ้นภาค

การศึกษาภาคพิเศษท่ี 6, และท่ี 9 นับต้ังแตเริ่มเขาศึกษา กรณีหลักสูตร (ตอเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดรับคาระดับ

คะแนนเฉล่ียต่ํากวา 1.80 

29.2.4 ใชเวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ป เกิน

12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ตอเนื่อง) 

29.3 การใหโอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีท่ีนักศึกษาคน

ใดมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 หรือต่ํากวา 1.80 ในภาค

การศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลใหนักศึกษาผูนั้นพนจากสภาพการเปนนักศึกษา เพื่อ

ปองกันการสูญเปลาทางการศึกษาที่ รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหโอกาสนักศึกษาผูนั้นไดทดลองเรียนรายวิชาใหมเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถทํา

คะแนนเฉล่ียสะสมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยอาจใหโอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
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การศึกษาฤดูรอนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหนวยกิต ท่ีจะเรียนเพ่ิมใหอยูในดุลพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาและไดรบัอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 กรณีท่ี

นักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํากวา 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00

ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 16 จึงจะถือวานักศึกษาผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอของ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให

นักศึกษาผูนั้นไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้นเปน “F” และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย

นักศึกษา 

หมวด 7 

การเสนอใหสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 

30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค

พิเศษ และไมกอน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค

และไมกอน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษา

สาํหรบันักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลา และไมกอน 15 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ภาคพิเศษ และไมกอน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค

พิเศษ และไมกอน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

ขอ 31 เกณฑการสําเร็จการศึกษา ผูที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองมี

คุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 

31.2 สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่กําหนด

ของสาขาวิชาน้ัน 

31.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 
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31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามขอ 30  

การเสนอใหสําเร็จการศึกษาใหนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีนักศึกษาผูใดไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติคําขอ เปนกรณีพิเศษก็ได ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี 

31.5 ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ 

ขอ 32 เกณฑการใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวย

การใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยม

อันดับสอง พ.ศ. 2561 

หมวด 8 

การใหเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 
 

ขอ 33 การใหรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะเสนอช่ือนักศึกษาที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ

เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําป ตามเงื่อนไขตอไปน้ี 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

33.1.1 เหรียญทอง 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป และหลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ใหแก

นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม

นับรวมภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ไมเคยไดรับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้า

ในรายวิชาใด และมีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดตั้งแต 3.75 ข้ึนไป 

2) สําหรับหลักสูตรตอเนื่อง ใหแกนักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสตูรโดยใชเวลา

เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพัก

การศึกษา ไมเคยไดรับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน

มหาวิทยาลัย และมีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แตละแหงตั้งแต 3.75 ข้ึนไป 

3) ไมเคยมีวิชาใดไดลําดับข้ันต่ํากวา C และไมเคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 

4) ผูที่ ได รับทุนศึกษาตอตางประเทศโดยไดรับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

33.1.2 เหรียญเงนิ 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป และหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปใหแก

นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา ท้ังนี้ ไม
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นับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ไมเคยไดรับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ํา

ในรายวิชาใด และมีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดตั้งแต 3.50 ถึง 3.74 

2) สําหรับหลักสูตรตอเนื่อง ใหแกนักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใชเวลา

เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพัก

การศึกษา ไมเคยไดรับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน

มหาวิทยาลัย และมีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแตละแหงต้ังแต 3.50 ถึง

3.74 

3) ไมเคยมีวิชาใดไดลําดับข้ันต่ํากวา C และไมเคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 

4) ผูที่ ได รับทุนศึกษาตอตางประเทศโดยไดรับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําป 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป หลักสูตร 6 ป และหลักสูตรตอเนื่องใหแก

นักศึกษาที่เรียนดีประจําปการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปการศึกษานั้น

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมเคยไดรับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ

คะแนนและตองมีคาลาํดับข้ันสะสมเฉล่ียในปการศึกษานั้นตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 

2) จะตองไมเคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  

3) ไมเคยมีวิชาใดไดลําดับข้ันต่ํากวา C และไมเคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 

4) ผูที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศโดยไดรับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สทิธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําป 

 

หมวด 9 

การประกันคณุภาพ 

 

ขอ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพเปนไปตามเกณฑ ท่ีสกอ. กําหนด 

ขอ 35 การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปน

ระยะๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสตูรหรือทุกรอบ 5 ป 

ขอ 36 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน

อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้นใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรได 

ขอ 37  ใหอธิการบดี รักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาและออก

คําสัง่ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 38 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนปการศึกษา 2561 ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2553 จนสําเรจ็การศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

 

สมบูรณ  เสง่ียมบุตร 

(นายสมบูรณ  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2562 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให

เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมคร้ังที่ 153 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 

พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 9.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูที่มคุีณสมบัตดิังตอไปนี้ 

   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 6 

   9.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยไม

นอยกวาหน่ึงภาคการศกึษา 

   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีคาลําดับข้ัน

สะสมเฉล่ียไมนอยกวา 2.00 หรือเทียบเทา 

   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะตองไมติด F หรือ I หรือ U” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

สมบูรณ  เสงี่ยมบุตร 

(นายสมบูรณ  เสง่ียมบตุร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพสําเนา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 

************************** 

โดยเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี เพื่อใหเกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 162(10/2562) เมื่อวันเสารที่ 30

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย การจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 

ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคบัต้ังแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในบทนิยาม คําวา “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจําคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารยรับผิดชอบ

หลักสูตร” ในขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2561 และใหใชความตอไปนี้แทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งเปน

สวนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใหหมายความรวมถึงสวนงานภายในที่จัดตั้ง

ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามดวย 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะท่ีเปนสวน

ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานภายในที่

จัดตั้งตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามดวย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ

หรอืวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามแตงตั้ง เพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการงานดานวิชาการ 

“อาจารย รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พิมพสําเนา 
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ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก 1 หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 

2 คน” 

ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ  20 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหคณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจและ

หนาที่ ดังนี้ 

20.1 ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใชหลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ใหเปนไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีบังคับใชใน

ปจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตาง ๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ท่ีบังคับใชในปจจุบัน 

20.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสหกิจ

ศึกษา 

20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร การ

วิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

20.5 พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรและการเปด/ปด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ

รับนักศึกษา เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

20.6 ศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

20.7 พิจารณาใหความเห็นตอสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการดานอ่ืนๆของ

มหาวิทยาลัย 

20.8 ดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 

                                       
 

 

 

  

ประกาศ  ณ  วันที่   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   

 

สมบูรณ   เสงี่ยมบุตร  

(นายสมบูรณ   เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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พิมพสําเนา 

  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวย การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต  พ.ศ. 2564 

************************* 
 

โดยเปนการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด

การศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่องแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ประกอบกับมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังท่ี 85 (25/2564) เม่ือ

วันท่ี 12 มิถุนายน 2564 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 183 

(9/2564) เมื่อวันเสารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564  จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย การจัดการศึกษา

ระบบคลงัหนวยกิต พ.ศ. 2564” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปน

ตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

พ.ศ. 2562 

ขอ 4 ในขอบังคับนี ้

  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลกัสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซ่ึงเปนสวนราชการใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และใหหมายความรวมถึงสวนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายวา

ดวย การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามแตงตั้ง เพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการงานดานวิชาการ 

“ระบบคลังหนวยกิต” หมายความวา ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรูความ 

สามารถและหรือสมรรถนะท่ีไดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ

จากประสบการณบุคคล มาเก็บสะสมไวในคลงัหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 

“คลงัหนวยกิต” หมายความวา ระบบทะเบียนสะสมหนวยกิตสําหรับผูเรียนท่ีเขาศึกษา

ในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว ในระดับอนุปริญญา 

ระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่จัดไวสําหรับการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต 

ไดจากการเทียบโอนโดยจัดใหมีหลักฐานการสะสมหนวยกิต เชน สมุดสะสมหนวยกิต แฟมสะสมงานแบบ

อิเล็กทรอนิกสออนไลน และฝากในคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัย เปนตน 

“การศึกษาในระบบ” หมายความวา การศึกษากําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา

หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาแนนอน

โดยไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่สถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไข

ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของบุคคลแตละกลุม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม

ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคมสภาพแวดลอม

สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ  

“ประสบการณบุคคล” หมายความวา ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลท่ีสั่งสมไว

จากการศึกษาดวยตนเอง ประสบการณจากการทํางาน การฝกอบรมท่ีสถานประกอบการจัดข้ึน การ

ฝกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝกอาชีพ การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเปนตาม

หลักเกณฑวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

“ผลการเรียน” หมายความวา ความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติที่เกิดจากการศึกษา

ในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของระดับ (Grade) คาระดับ (Grade Point) และสามารถนํามาคิดระดับ

เฉล่ีย(Grade Point Average = GPA) หรือคาระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 

Cum GPA.) ได หรือแสดงในรูปของสัญลักษณตามที่กําหนดในขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เก่ียวของ

ของมหาวิทยาลัย 

“ผลลัพธการเรียนรู” หมายความวา ความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติที่เกิดจาก

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณบุคคลท่ีส่ังสมไวท่ีเทียบ
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ไดตามมาตรฐานผลการเรียนรูของแตระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่ง

สามารถวัดและประเมินไดโดยวิธีการตาง ๆ  

“การเทียบโอนผลลัพธการเรียนรู” หมายความวา การนําผลลัพธการเรียนรูท่ีไดจาก

การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ ในระดับการศึกษาท่ีไมตํ่ากวาระดับการศึกษาท่ีผูเรียนประสงค

จะเขาศึกษามาเทียบกับรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรเพื่อใหไดหนวยกิต ตามหลักเกณฑการเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 

“การเทียบโอนประสบการณ” หมายความวา การนําผลลัพธการเรียนรูมาขอเทียบกับ

เนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาตาง ๆ ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพ่ือใหไดหนวยกิต โดยผูเรียน

สามารถแสดงไดวา มีความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติของตนเอง พรอมท้ังมีหลักฐานท่ีแสดงวาผูเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิตรงตามวัตถุประสงค หรือผลลัพธการเรียนรู ที่กําหนดในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของ

หลักสูตรท่ีผูเรียนศึกษาอยูหรือประสงคจะศึกษาซ่ึงควรไดรับการประเมินผลลัพธการเรียนรูเพ่ือเทียบโอน

ประสบการณที่มีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และไมตองศึกษาซ้ําในเนื้อหาสาระท่ีผูเรียนมีความรู 

ทักษะมากอนแลวทั้งนี้การเทียบโอนประสบการณใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนการเรียนระดับ

ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปรญิญา  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําผลการเรียนที่ไดจากการศึกษา

รายวิชาหรือชุดวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทาง

วิชาชพีหรือองคการวิชาชีพ ท้ังน้ี ไมวาจะเปนสถาบันหรือองคกรจากในประเทศ หรือตางประเทศในระดับ

การศึกษาท่ีไมตํ่ากวาระดับการศึกษาที่ผูเรียนประสงคจะเขาศึกษา มาเทียบกับรายวิชาหรือชุดวิชาใน

หลักสูตรเพื่อใหไดหนวยกิตตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน

ระบบ 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

“ผูเรียน” หมายความวา ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาภายใตรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอนในระบบคลงัหนวยกิต 

“นักศึกษา” หมายความวา บุคคลที่ไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

“รายวิชา” หมายความวา รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา 
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ทางวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ ทั้งนี้ไมวาจะเปนสถาบันหรือองคกรจากในประเทศหรือตางประเทศ 

“ชุดวิชา” หมายความวา กลุมของรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่งท่ีใหความรู

เปนองครวม หรือมีลักษณะการนําความรูมาบูรณาการ โดยแตละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน

เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง 

 “หลักสูตรระยะสั้น” หมายความวา หลักสูตรที่สรางข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจง

เปนเร่ืองๆ โดยใชระยะเวลาไมยาวนานนัก เปนหลักสูตรที่จัดบริการแกผูที่สนใจใหมีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะ

สมรรถนะ ความรูทางวิชาการหรือวิชาชพีไดกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อนําไปพัฒนางานหรือพัฒนาวิชาชีพอันจะ

เปนประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไมวาจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรอืหนวยงานอ่ืนก็ตาม ตาม

แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

“หลักสูตรฝกอบรม” หมายความวา หลักสูตรท่ีจัดบริการแกผูท่ีสนใจใหมีโอกาสเพิ่มพูน

ทักษะ สมรรถนะ ความรูทางวิชาการหรือวิชาชีพไดกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อนําไปพัฒนางานและพัฒนา

วิชาชีพอันจะเปนประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไมวาจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรอืหนวยงาน

อ่ืนก็ตาม ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

“ประกาศนียบัตร” หมายความวา ประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ เพ่ือการรับรอง

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนจากการเรียนชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร

ฝกอบรม 

“ประกาศกระทรวง” หมายความวา ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา และที่แกไขเพิ่มเติม 

“หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ” 

หมายความวา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู

การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกประกาศ คําส่ังหรือแนว

ปฏิบัติที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตโดยคําแนะนําของสภาวิชาการเพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ช้ี

ขาด คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหงดใชขอบังคับน้ี

ทั้งหมดหรือบางสวนได 
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หมวด 1 

หมวดทั่วไป 

 

ขอ 6 ระบบคลังหนวยกิต มีหลักการ ดังตอไปน้ี 

(1) เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลทั่วไปทุกชวงวัยมีการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ

เพ่ิมพูนความรู ทักษะ สมรรถนะและเจตคติอันจะเปนประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

(2) เปนการสงเสริมใหบุคคลทั่วไปทุกชวงวัยสามารถนําผลการเรียนและผลลัพธการ

เรียนรูที่ไดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ

บุคคลมาเทียบหนวยกิตและสะสมไวในคลังหนวยกิตไดตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปรญิญาเขาสูการศึกษาในระบบ 

(3) ผูเรียนในระบบคลังหนวยกิตสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรู

ความสามารถและหรือสมรรถนะในคลังหนวยกิตได โดยไมจํากัดอายุและคุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสม

หนวยกิต และระยะเวลาในการเรียน โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี

การสะสมผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรูในคลังหนวยกิต องคความรูของแตละศาสตรอาจมีลักษณะ 

เฉพาะที่ข้ึนอยูกับระยะเวลากําหนดในตัวเอง ซ่ึงข้ึนอยูกับบริบทของศาสตรนั้นๆท่ีอาจจะ

ตองมีระยะเวลาเปนตัวกําหนดในการปรับเปล่ียนองคความรู 

(4) เปนการสงเสริมใหผูที่ตองการพัฒนาความรูและสมรรถนะเฉพาะทางหรือตองการ

เปล่ียนอาชีพ สามารถรับการฝกอบรมจากหนวยงานและเปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยหนวยงานที่

เปนที่ยอมรับในวิชาชีพน้ัน จะถือวาหลักสูตรนั้นไดรับการรับรอง แตในกรณีท่ีหลักสูตรยังไมไดรับการ

รับรองจะตองนําผลลัพธการเรียนรูมาเทียบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสะสมหนวยกิตในคลังหนวยกิต 

(5) ผูเรียนในระบบคลังหนวยกิตสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหนวยกิตไดตลอด

ชีวิตโดยไมมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 

(6) ผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหนวยกิตใน

สถาบันอุดมศึกษามากกวา 1 แหง ได 

ขอ 7 การสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิตตามขอบังคับนี้ ใหสามารถสะสมไดทั้งผลการ

เรียนและผลลัพธการเรียนรู จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและจาก

ประสบการณบุคคล โดยสามารถดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

(1) การเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ ทั้งนี้ ไมวาจะเปน

สถาบันหรือองคกรจากในประเทศหรือตางประเทศที่ไดรับการรับทราบหรือรับรองจากคณะกรรมการ

อุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
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(2) การฝกอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัด

การศึกษาทางวิชาชีพ องคกรวิชาชีพ หรือหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนสถาบัน

หรือองคกรจากในประเทศหรือตางประเทศ ที่ผานการพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยหรือเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการจัดการศึกษาที่กําหนด 

(3) การเทียบโอนประสบการณท่ีไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ

ประสบการณบุคคล 

ขอ 8 สทิธิของผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต 

(1) การไดรับประสบการณการเรียนรูเพ่ือบรรลุผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา

ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรม หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่จัดไวสําหรับการจัด

การศึกษาในระบบคลังหนวยกิต เทียบเคียงไดกับนักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ 

(2) การไดรับรหัสและบัตรประจําตัวผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต และมีสิทธิใชบริการ

หนวยงานภายในที่เก่ียวของกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเชน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้เฉพาะภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรตาง ๆ เทานั้น 

(3) ผูที่ผานการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูจะไดรับการบันทึกผลการเรียนหรือ

ผลลัพธการเรียนรูในระบบคลังหนวยกิต รวมทั้งไดรับใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรแลวแต

กรณี 

(4) สามารถนําผลการเรียน และผลลัพธการเรียนรูจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณบุคคล มาเทียบหนวยกิตเขาสูระบบคลังหนวยกิตได ดังน้ี 

(4.1) กรณีประสงคจะนําเขาระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 

(4.1.1) สําหรับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรมที่จัด

ไวสําหรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิตทั้งท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและท่ีจัดรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยกับสถาบันอ่ืนทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหสามารถนําผลการเรียน และผลลัพธการ

เรียนรูดังกลาวเขาสูระบบคลังหนวยกิตไดทันที หากจัดโดยสถาบันอ่ืน ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตมีบันทึกขอตกลงไวกับมหาวิทยาลัย จึงใหสามารถนําผลการเรียน 

และผลลัพธการเรียนรูดังกลาวเขาสูระบบคลังหนวยกิตไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวรวมกัน 

(4.1.2) สําหรับผลลัพธการเรียนรู จากกรณีอ่ืนๆ เชนการศึกษาตาม

อัธยาศัยประสบการณบุคคล ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4.2) กรณีประสงคจะนําเขาระบบคลังหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ ตองเปน

กรณีที่สถาบันหรือองคกรนั้นมีการเปดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตโดยใหเปนไปตามท่ีมีบันทึก 
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ขอตกลงไวกับมหาวิทยาลัย หรอืเปนไปตามท่ีสถาบันหรือองคกรนั้นกําหนดแลวแตกรณี  

กรณีสถาบันหรือองคกรที่ไมมีการเปดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตให

เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 9 ผูเรียนในระบบคลงัหนวยกิตตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เปนผูที่ตองการเพ่ิมพูนความรู โดยหากจะเขาศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาตางๆ หรือ

หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรม ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ท่ีต่ํากวาระดับ

อนุปริญญา ตองมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(2) ในกรณีผูที่จะเขาสูการศึกษาตอในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษาในระบบคลังหนวยกิต จะตองมีสมรรถนะที่แสดงถึงองคความรูที่สามารถเทียบไดกับองค

ความรูในระดับช้ันของอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในศาสตรนั้นๆ ซึ่งเปนองคความรูท่ี

สามารถวัดและประเมินผลได 

 

หมวด 2 

การจัดการศึกษา 

 

ขอ 10 หลักสูตรในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเปด

ดําเนินการในระบบคลังหนวยกิต ใหกระทําไดเม่ือผานการกลั่นกรองจากสภาวิชาการแลว และไดรับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียน

การสอนระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนหลักสูตรในสาขาวิชาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปด

ดําเนินการหลักสูตรแลว 

(2) กรณีเปนหลักสูตรที่ตองไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพ ตองเปนหลักสูตรท่ี

องคกรวิชาชีพน้ันๆ ใหการรับรองแลว และหากนํามาดําเนินงานในระบบคลังหนวยกิตตองแจงใหองคกร

วิชาชพีรบัทราบอีกครั้งหนึ่ง 

(3) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธการ

เรียนรูที่รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ รวมทั้งหลักเกณฑ กลไก และวิธีการในการประเมินและบันทึก

ผลการเรียน ผลลัพธการเรียนรู และประสบการณบุคคลของผูเรียนท่ีชัดเจน และสอดคลองตามหลักเกณฑ

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 

(4) คณะ ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองจัดใหมีบุคลากรหรือหนวยงานรับผิดชอบเฉพาะ

สําหรับการดําเนินงานในระบบคลังหนวยกิต เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกผูเรียน และดําเนินการรวมกับ

มหาวิทยาลัยใหมีการสะสมหนวยกิตตามหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(5) การดําเนินการหลักสูตร ตองมีการธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตาม 
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ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ขอ 11 การจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ใหดําเนินเนินการดังนี้ 

(1) ใหคณะเสนอหลักสูตรท่ีประสงคจะดําเนินการในระบบคลังหนวยกิต ซึ่งผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการจัดการศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยหลักสูตร

ดังกลาวอาจมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1.1) หลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัยใชจัดการเรียนการสอนอยูแลว โดยปรับปรุง

เพิ่มระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตได นอกเหนือจากการเรียนการ

สอนในระบบช้ันเรียนปกติ โดยหลักสูตรท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตน้ี ตองมีผลการ

ประกันคุณภาพภายในระดับดีหรือเทียบเทาขึ้นไป 

(1.2) หลักสูตรที่รวมกันพัฒนาข้ึนใหม กรณมีหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน

รวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพอ่ืน เพ่ือให

ผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง อาจรวมกันพัฒนาหลักสูตรข้ึนใหม ท้ังน้ีตอง

จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันโดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือก

สาขาวิชาที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร และกําหนดระบบการวัดและประเมินผลในระบบคลังหนวยกิตรวม

กัน 

(1.3) หลักสูตรใหม มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรใหมที่ใชเฉพาะในระบบคลัง

หนวยกิต โดยตองแสดงเงื่อนไขใหครบถวนตามประกาศกระทรวงกําหนด ท้ังนี้ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาอาจกําหนดใหมีการตรวจสอบศักยภาพความพรอมในการดําเนินงานและหากมีประเด็นอ่ืน

นอกเหนือจากที่กําหนดไว อาจตองนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะดําเนินการในระบบคลังหนวยกิต ตองเปนรายวิชาหรือชุด

วิชาที่คณะนั้นรับผิดชอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยสามารถจัดการ

เรียนรูแบบออนไลน แบบช้ันเรียน แบบผสมผสาน หรืออ่ืนๆ ไดตามเหมาะสม และอาจจัดการเรียนการ

สอนรวมกับนักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาเดียวกันได ทั้งนี้ ให

พิจารณาจากความเหมาะสมและประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับเปนสําคญั 

(3) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรมที่จะดําเนินการในระบบคลังหนวยกิต ควร

สมัพันธกับความเช่ียวชาญของคณะ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

(4) ใหคณะเสนอรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะส้ัน หรือหลักสูตรฝกอบรมที่บรรจุใน

ระบบคลังหนวยกิต ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เสนอคณะกรรมการจัด

การศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) กอนเสนอ สภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเปดดําเนินการ โดยมีการกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่
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คาดหวังอันไดแก ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหรือเจตคติท่ีจะเกิดกับผูเรียน เนื้อหาสาระ แผน

และวิธีการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมงในการเรียน การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลลัพธ

การเรียนรูเปนสําคัญ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เชน รายละเอียดของการ

เทียบเพ่ือใหไดหนวยกิต และการสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิต ตลอดจนคุณสมบัติ จํานวน

นักศึกษารวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ท้ังนี้ การกําหนดผลลัพธการเรียนรู คุณสมบัติของผูเรียน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม

วรรคหนึ่งใหคณะ พิจารณาจากประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับเปนสําคัญ และหากมีความจําเปนตองกําหนด

พื้น-ฐานความรูของการเรียนในรายวิชาใด ใหระบุไวในรายละเอียดของรายวิชานั้น โดยอาจยกเวนเงื่อนไข

ของรายวิชาตองผานรายวิชาบังคับกอน แตใหระบุหัวขอความรูที่สําคัญ สําหรับผูเรียนที่จําเปนตองผาน

การเรียนรูมากอน เพ่ือใหผูประสงคจะเขาเรียนทราบและประเมินตนเอง เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝกอบรมที่จะบรรจุในระบบคลังหนวยกิต 

ตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทําประกาศ กําหนดการลงทะเบียนเรียนในระบบ

คลังหนวยกิต ของมหาวิทยาลัย 

(5) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลเขาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(6) ใหคณะ จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลอง

ตามรายละเอียดที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และใหแจงผลการจัดการศึกษาที่ผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกในระบบคลังหนวยกิต

ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี การวัดและการประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต ตองมี

มาตรฐานเทียบไดกับหลักสูตรในสาขาหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีใชกับ

นักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ 

 

หมวด 3 

การข้ึนทะเบียนเปนผูเรียนในระบบคลังหนวยกิตและการลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ 12 ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ใหดําเนินการดังน้ี 

(1) ข้ึนทะเบียนเปนผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต 

(2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรตางๆ หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร

ฝกอบรมที่บรรจุอยูในระบบคลังหนวยกิต และชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตามระเบียบและวิธีการท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนไมสมบูรณ 

ท้ังนี้ การลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหนวยกิตของแตละภาคการศึกษา สามารถ 
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ลงทะเบียนเรียนไดโดยไมจํากัดจํานวนรายวิชา ชุดวิชา หลกัสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝกอบรม แตตองไม 

มีเวลาเรียน เวลาท่ีใชในการสอบวัดผลการศึกษา หรือเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมของรายวิชาหรือ

หลักสูตรฝกอบรมทับซอนกัน 

อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑการไดรับคาธรรมเนียมคืน ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(3) การลงทะเบียนเรียนหลังวันที่กําหนด การเพ่ิมและการถอนการลงทะเบียนใหสามารถ

ดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือ

หลักสูตรฝกอบรมนั้น 

(4) ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งที่มีและไมมีบันทึกขอตกลง

รวมกับมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการระบบคลังหนวยกิตรวมกัน และสามารถนําผลการเรียนและผลลัพธ

การเรียนรู มาย่ืนขอสะสมหนวยกิตไวในคลังหนวยกิตได ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(5) ผูเรียนสามารถสะสมไวในคลังหนวยกิตไดตามที่ระบุไวในขอบังคับนี้ 

ขอ 13 วิธีการในการจัดการเรียนรูในระบบคลังหนวยกิต ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 4 

 

การวัดและประเมินผลการศึกษา การบันทึกผลการเรียน ผลลัพธการเรียนรู 

และการเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิต 

 ขอ  14  การวัดและประเมินผลการศึกษา  

(1) ในการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยใชระบบลําดับข้ัน และคาลําดับข้ัน

ในการวัดและประเมินผล โดยมีสัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ให

กําหนดดังนี้  

      สัญลักษณ              ความหมาย  

    A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  

    B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  

    B = ดี (GOOD)  

    C+  = ดีพอใช (FAIRLY GOOD)  

    C    = พอใช (FAIR)  

    D+ = ออน (POOR)  

    D   = ออนมาก (VERY POOR)  

    F     = ตก (FAILED)  

    S     = เปนที่พอใจ (SATISFACTORY)  
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    U    = ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

    I = การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE) 

    W = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

 (2) ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหวัดและ

ประเมินผลดวยอักษร S และ U 

(3) อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวา ผูเรียนไมสามารถเขารวมการวัดผลในรายวิชานั้น

ใหสาํเร็จสมบูรณได โดยผูเรียนมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสงักัดอยู 

(4) อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา  

(4.1) ผูเรียนไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

(4.2) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ 

(4.3) การเรียนไมเปนไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผูสอน 

(4.4) ผูเรียนถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

(4.5) ผูเรียนลาออกกอนวันประกาศผลการเรียน 

(4.6) มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให ผู เ รียนถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต 

(5) ระบบลําดับข้ัน กําหนดเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผล

การศึกษาของผูเรียนที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาลําดับข้ันดังนี้  

ลาํดับข้ัน  A      มีคาลําดับข้ันเปน   4 

ลาํดับข้ัน  B+   มีคาลําดับข้ันเปน   3.5  

ลาํดับข้ัน  B    มีคาลําดับข้ันเปน   3 

ลาํดับข้ัน  C+   มีคาลําดับข้ันเปน   2.5  

ลาํดับข้ัน  C    มีคาลาํดับข้ันเปน   2  

ลาํดับข้ัน  D+   มีคาลําดับข้ันเปน   1.5  

ลาํดับข้ัน  D    มีคาลาํดับข้ันเปน   1  

ลาํดับข้ัน  F    มีคาลาํดับข้ันเปน   0  

ขอ 15 การบันทึกหนวยกิตตามผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนในระบบคลัง 

หนวยกิต ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) กรณีหนวยกิตจากการเทียบโอนประสบการณ ใหบันทึกตามวิธีการประเมินผลลัพธ

การเรียนรูโดยไมใหระดับ (Grade) คาระดับ (Grade Point) และไมมีการนํามาคิดคาระดับเฉลี่ย (Grade 

Point Average = GPA) หรือคาระดับเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) 
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(2) กรณีหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย

หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกขอตกลงรวมกัน ใหบันทึกผลการเรียนตามระดับ (Grade) คาระดับ

(Grade Point) และสามารถนํามาคิดคาระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือคาระดับเฉล่ีย

สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) ได หรือบันทึกผลการเรียนในรูปของ

สญัลักษณตามที่กําหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

(3) กรณีไดรับหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงและนํา

ผลการเรียนไปเทียบโอนเพื่อสะสมหนวยกิต ใหสถาบันอุดมศึกษาผูประเมิน บันทึกผลการประเมินเปน

ตัวอักษร และไมมีการนํามาคิดคาระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือคาระดับเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.)  

ขอ 16  การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น 

หรอืหลักสูตรฝกอบรม เขาสูระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการประกาศ

ไวลวงหนาเก่ียวกับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝกอบรมที่สามารถเทียบโอนไดให

บุคคลที่สนใจทราบ หรืออาจดําเนินการเทียบโอนในภายหลัง โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูที่เก่ียวของ

ทราบดวย 

ขอ 17 การเทียบโอนประสบการณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนการเรียนระดับ

ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปรญิญา และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 18 ผูเรียนอาจขอเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธการเรียนรู หรือหนวยกิตจากระบบคลัง

หนวยกิต เพ่ือเขาสูการศึกษาในหลักสูตรเพ่ือรับปริญญา อนุปรญิญา หรือประกาศนียบัตร ตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี้  

(1) ผูที่จะขอเทียบโอนตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร และไดรับ

อนุญาตใหเขาศึกษาในหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน โดยสามารถเขาศึกษาเพ่ือสําเร็จการศึกษาและรับ

ปริญญาไดทั้งหลักสูตรเดิมท่ีเปดดําเนินการอยูแลว และหลักสูตรที่ใหคุณวุฒิและปริญญาในระบบคลัง

หนวยกิต 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะขอเทียบโอนตองไดสัญลักษณ S หรือระดับไมต่ํากวา C หรือ

เทียบเทา สําหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือตองไดสัญลักษณ S หรือระดับไมต่ํากวา B 

หรือเทียบเทา สําหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือกําหนดไวในระเบียบหรือประกาศ

ตามขอ 10 (3)  

(3) จํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับ

การเทียบโอนหนวยกิตและประกาศใชอยูในขณะน้ัน และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
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(4) การขอเทียบโอนเพื่อขอรับอนุปริญญา ทําไดเฉพาะหลักสูตรที่ มีขอกําหนดให

อนุปริญญา 

(5) รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(6) ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืน พิจารณาการขอเทียบโอน

และเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา จากน้ันแจงผลการพิจารณามายังกองบริการการศึกษา 

ในกรณีที่เปนการสะสมหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย อาจสามารถเทียบโอนไดท้ังหมด ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) CS (Credits from Standardized Test)  กรณีที่ ไดหน วยกิต จากการทดสอบ

มาตรฐาน 

(2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยระบบทดสอบจาก

มหาวิทยาลัยจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

(3) CT (Credits from Training) กรณีที่ไดหนวยกิตจากการประเมินจากการฝกอบรม

จากการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

(4) CP (Credits from Portfolio) กรณีท่ีไดหนวยกิตจากการประเมินประสบการณโดย

การนําเสนอแฟมสะสมผลงาน 

(5) CN (Credits from Non-degree Program) กรณีไดหนวยกิต จากการประเมิน

การศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดรับปริญญา 

ท้ังนี้การบันทึกผลการเรียนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา

ระดับอนุปริญญา ปริญญา โดยอนุโลม แลวแตกรณีและในกรณีท่ีไมมีกําหนดไวใหเปนไปตามที่กําหนดไว

ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การใหคุณวุฒิและปริญญา 

 

ขอ 20 การใหคุณวุฒิและปรญิญา มีดังน้ี 

(1) กรณีที่ผูเรียนในระบบคลังหนวยกิตที่เขาศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาตางๆ หลักสูตร

ระยะสั้น หรือหลักสูตรฝกอบรม สามารถไดรับใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือสัมฤทธิ

บัตร แลวแตกรณี ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) กรณีผูเรียนในระบบคลังหนวยกิตที่ไดเขาศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับ

ปรญิญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จะสําเร็จการศึกษาและไดรับคุณวุฒิดังกลาวตามเงื่อนไข ดังนี้ 
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(2.1) เรียนและสะสมหนวยกิตไดครบตามจํานวนหนวยกิตที่ กําหนดไวใน

หลักสูตร มีผลการเรียนและคาระดับเฉลี่ยสะสมตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(2.2) กรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

จะตองลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ี

ประสงคจะรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดังกลาว อาจเปน

การลงทะเบียนเรียนไวกอนหรือภายหลังจากที่ไดเขาศึกษาในหลักสูตรแลวก็ได 

(2.3) การใหอนุปริญญา หรือปริญญาแกผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบคลัง

หนวยกิต ตองระบุวาสาํเร็จการศึกษาในระบบคลังหนวยกิตไวในใบแสดงผลการเรียนดวย 

 

หมวด 6 

วินัย การลงโทษ และการพนสภาพ 

 

 ขอ 21 ผูเรียนท่ีเขาศึกษาในระบบคลังหนวยกิตจะพนสภาพการเปนผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต

เม่ือ 

(1) ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต 

(2) ตาย 

(3) พฤติกรรมไมเหมาะสมหรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหเส่ือมเสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 

(4) ไมปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ 

ท้ังนี้ การพนสภาพตาม (3) และ (4) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 22 การใดท่ีไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเก่ียวของมาใชบังคับ แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  25  กันยายน พ.ศ. 2564                   
 

สมบูรณ  เสง่ียมบุตร 

(นายสมบูรณ  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง หลักเกณฑในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

************************************** 
 

เพื่อใหการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขอยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เร่ืองเกณฑการประเมินผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีลง

วันที่ 17 มีนาคม 2550 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึง

กําหนดหลักเกณฑในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตร ีใหม ดังนี ้

1. ใหจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใชประโยชนของผลการ

ประเมินในการพัฒนาผูเรียน 

2. ใหนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลตามที่ระบุไวในโครงการสอนหรือแผนการเรียนการสอนมา

รวมกันเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยการใหระดับคะแนน(เกรด) เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

ระดบั A   ชวงคะแนน 80  ข้ึนไป 

ระดบั B+   ชวงคะแนน 75-79  

ระดบั B   ชวงคะแนน 70-74  

ระดบั C+   ชวงคะแนน 65-69  

ระดบั C   ชวงคะแนน 60-64  

ระดบั D+   ชวงคะแนน 55-59  

ระดบั D   ชวงคะแนน 50-54  

ระดบั F   ชวงคะแนน ต่ํากวา 50 

3. รายวิชาในกลุมวิชาสัมมนา วิชาปญหาพิเศษ หรือโครงงาน วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

และฝกประสบการณวิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษาอาจมีความแตกตางจากรายวิชาภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ

ตามปกติสามารถใชเกณฑในการตัดเกรดของแตละคณะหรือสาขาวิชาที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานไดตาม

ความเหมาะสม 

4. การตัดเกรด กรณีที่นักศึกษากลุมใหญ มากกวาหรือเทากับ 40 คน อาจปรับคะแนนเปน T-

Score กอน โดยอาศัยการประเมินผลแบบอิงกลุมได 

5. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันที่เปดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ใหใชเกณฑ

มาตรฐานการใหระดับคะแนนเหมือนกัน 

พิมพสําเนา 
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ทั้งนี้ใหเริ่มใชเกณฑดังกลาวขางตน ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 

 

สวาง  ภูพัฒนวิบูลย 

(นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : คุณากร คงชนะ 

        (อังกฤษ)  : Mr. Khunakorn Khongchana 

ตําแหนงทางวิชาการ  : ผูชวยศาสตราจารย  

วัน-เดือน-ปเกิด   : 28 มิถุนายน 2515 

ที่อยูท่ีติดตอไดสะดวก  : 9/58 หมู 6 ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง  

  จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปที่จบ 

Ph.D. (English) University of Pune, India 2552 

M.A. (English Literature)  University of Mysore, India 2546 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  2543 

 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

 การแปล วรรณกรรมอังกฤษ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 ตํารา คุณากร คงชนะ. (2562). การแปลเบ้ืองตน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  

199 หนา 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENG321 การแปล 1  3(2-2-5) 

ENG322 การแปล 2 3(2-2-5) 

ENG332 วรรณกรรมเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

ENG431 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : พัทชา  บุญยะรัตน   

                 (อังกฤษ)  : Miss Patcha  Bunyarat 

 ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย 

วัน-เดือน-ปเกิด  : 24 กันยายน 2525 

ที่อยูท่ีติดตอไดสะดวก  : 99/63 ถนนสิงหวัฒน  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

   จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปที่จบ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

ไวยากรณภาษาอังกฤษ การเขียนและการอานภาษาอังกฤษ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 วิจัย Bunyarat, P.  ( 2020) .  A Study of Headline Structures in English Language 

Newspapers. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 

21(1). p 156-168.  

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

ENG115 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

ENG116 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

ENG161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

ENG278 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : เภทรา  พงศศักด์ิศรี   

                 (อังกฤษ)  : Mrs. Petra Phongsaksri 

 ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย 

วัน-เดือน-ปเกิด  : 7 ธันวาคม 2527 

ที่อยูท่ีติดตอไดสะดวก  : 188/33 หมู 7 ตําบลวัดจันทร อําเภอเมือง  

   จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปท่ีจบ 

M.A. (English as an International Language) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

การเขียนและการอานภาษาอังกฤษ วรรณกรรมอังกฤษ การแปล 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 ตํารา Sirisup, P. (2018). Introduction to Cross-Cultural Communication. Phitsanulok 

: Pibulsongkram Rajabhat University. 117 p. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6) 

ENG431 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENG339 นวนิยายและสังคม 3(3-0-6) 

ENG332 วรรณกรรมเบื้องตน 3(3-0-6) 

ENG436 เร่ืองส้ันรวมสมัย 3(3-0-6) 

ENG211 การเขียนตามรูปแบบ 3(2-2-5) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : ปทุมพร  บุญชุม 

                 (อังกฤษ)  : Miss Patumporn Boonchum 

 ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย 

วัน-เดือน-ปเกิด  : 3 เมษายน 2525 

ที่อยูท่ีติดตอไดสะดวก  : 156 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 

                                       สงคราม (สวนทะเลแกว) ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง  

                                       จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปท่ีจบ 

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการส่ือสารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลยันเรศวร 2547 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

ไวยากรณภาษาอังกฤษ วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 วิจัย Booncum, P. (2020). A Study of Related Factors Impacting on English Foreign 

Language Students’ English Comprehension and Production in Classrooms. 

International Journal of Language and Linguistics 7(3), p 88-97. 

2 วิจัย Boonchum, P. (2018). English Reading Efficiency of Non-English-Major 

Students via Context Clues Reading Drills. Journal of Community 

Development Research (Humanities and Social Sciences) 11(4), p 118-125. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENG115 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

ENG116 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

ENG341 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เจาของภาษา 3(3-0-6) 

ENG394 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

LING253 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

LING354 วากยสมัพันธภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : โชติกา เศรษฐธัญการ 

                 (อังกฤษ)  : Miss Chotika Settatunyakarn 

 ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย 

วัน-เดือน-ปเกิด  : 6 พฤษภาคม 2528 

ที่อยูท่ีติดตอไดสะดวก  : 118/12 หมู 5 ตําบลบานคลอง อําเภอเมือง  

   จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปที่จบ 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

ภาษาศาสตร การแปล 

 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณนุกรม 

1 วิจัย โชติกา เศรษฐธัญการ. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษา

ระหวางเพศหญิงและเพศชายที่สะทอนใหเห็นภาพพจนทางเพศ. ใน วารสารมังราย

สาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ปที่ 7 

ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หนา 17-32. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

LING151 ภาษาศาสตรเบื้องตน  

LING152 สัทศาสตรและสรวิทยาภาษาอังกฤษ  

GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

1.กลุมวิชาแกน 

1.1 กลุมวิชาดานทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาอังกฤษ เปนกลุม

วิชาที่ครอบคลุมทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาอังกฤษ 

-มีความรู ในการพัฒนาการฟง

เพ่ือจับประเด็นหลัก  

-มีความรู เ ก่ียวกับการพูดและ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง

รอบตัว เรื่ องที่ตนสนใจ และ

หัวขอ เชิงวิชาการ  

-มีความรูในการพัฒนาการอาน

จับใจความตัวบทที่มี เนื้อหาไม

ซบัซอน  

-มีความรูในการเขียนอนุเฉทที่มี

องคประกอบครบถวนในรูปแบบ

ตางๆ เก่ียวกับเร่ืองรอบตัวและ

เร่ืองท่ีตนสนใจโดยใชภาษาที่

ถูกตอง 

ENG111 การฟงและการพูด

เบื้องตน 

ENG113 การอานเบื้องตน 

ENG213 การเขียนเบื้องตน 

1.2 กลุมวิชาดานภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน เปนกลุมวิชา

ที่ครอบคลุมองคความรูดาน

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 

-มีความรูในการพัฒนาการอาน

แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง สั ท อั ก ษ ร

ภาษาอังกฤษในระดับคําการลง

เสียงหนักของพยางคในระดับคํา 

ตลอดจนการใชทํานองเสียงแบบ

ตาง ๆ ในระดับประโยคปกติ 

- มี ค ว ามรู ใ น กา ร ศึ กษา และ

วิเคราะหองคประกอบของคําใน

ภาษาอังกฤษและระบุที่มาและ

ความหมายของคําไดโดยหลัก

ทางดานวิทยาหนวยคํา  

ENG151 ภ า ษ า ศ า ส ต ร

ภาษาอังกฤษเบื้องตน 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

- มี ค ว า ม รู ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

โครงสรางและความหมายของ

ป ร ะ โ ย ค ที่ ไ ม ซั บ ซ อ น ใ น

ภาษา อั ง กฤษ โด ย ใ ช ท ฤ ษ ฎี

ทางดานวากยสัมพันธ 

-มีความรอบรูที่สามารถอธิบาย 

ความหมายและมีความรูในการ

ใชศัพททางดานภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 

1.3 กลุมวิชาดานวรรณคดีอังกฤษและ

อเมริกันเบ้ืองตน เปนกลุมวิชาที่

ครอบคลุมองคความรูดานวรรณคดี

อังกฤษและอเมริกัน เบื้องตน 

-มี ค ว ามรู ที่ ส า มารถอ ธิ บ าย

องคประกอบทางวรรณกรรมของ

วรรณคด ี 

-มีความรู ในการอ าน ตีความ 

วิเคราะหงานประพันธ รอยแกว 

บันเทิ งคดี  กวีนิพนธ และบท

ละคร  

-มีความรอบรูที่สามารถอธิบาย

ความหมายและมีความรูในการ

ใชศัพททางดานวรรณคดีไดอยาง

ถูกตอง 

ENG131 วรรณกรรมเบื้องตน 

1.4 กลุมวิชาดานความรูดานการแปล

เบ้ืองตน เปนกลุมวิชาท่ีครอบคลุม

องคความรูดานการแปลเบ้ืองตน  

-มีความรูในการแปล ประโยค

และตัวบทประเภทใหขอมูล อาทิ 

ขาวประเภทตาง ๆ และสารคดี 

จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

แ ล ะ จ า ก ภ า ษ า ไ ท ย เ ป น

ภาษาอังกฤษ โดยประยุกต ใช

ห ลั ก ก า ร แ ป ล แ ล ะ ภ า ษ า ที่

เหมาะสมกับตัวบท เพ่ือใหได

ใจความถูกตองและครบถวน 

ENG221 การแปลเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

 

2. กลุมรายวิชาเฉพาะดาน 

2.1 กลุมวิชาดานทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะการฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาอังกฤษ ไดแกการฟงและ

จับใจความเนื้อหาในหัวขอเชิง

โตแยง และการพูดแสดง

ความเห็นในหัวขอดังกลาวและ

การพูดในที่สาธารณะ การอาน

ขอมูลในส่ือสิ่งพิมพและสื่อ

ออนไลนเพ่ือแยกแยะและ

นําเสนอรายงานโดยใชสื่อ

เทคโนโลยีการเขียนเรียงความใน

รูปแบบตาง ๆ ท่ีมีองคประกอบ

ครบถวนในหัวขอเชิงวิชาการโดย

ใชภาษาที่ถูกตอง เชน การเขียน

รายงานเชิงวิจัย 

ENG112 การฟงและการพูด 1 

ENG114 รูปและการใช

ภาษาอังกฤษ 1 

ENG115 รูปและการใช

ภาษาอังกฤษ 2 

ENG211 การฟงและการพูด 2 

ENG212 การอานเชิงวิเคราะห

และวิจารณ 

ENG214 การเขียนอนุเฉท 

ENG215 การพูดภาษาอังกฤษใน

ที่ชุมชน 

ENG216 การอภิปรายและการ

โตวาทีภาษาอังกฤษ 

ENG261 ภาษาอังกฤษสําหรับ

งานเลขานุการและงานสํานักงาน 

ENG262 ภาษาพูดทางธุรกิจ 

ENG311 การเขียนเรียงความ 

ENG312 การเรียนภาษาดวย

การแสดง 

ENG313 การเขียนตามรูปแบบ 

ENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

ENG371 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 

ENG411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารทางวิชาการ 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

ENG471 ภาษาอังกฤษสําหรับ

มัคคุเทศก 

2.2 กลุมรายวิชาบังคับดาน

ภาษาศาสตร 

- มีความรูดานภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษ ไดแก 

การอานและออกเสียงสัทอักษร

ภาษาอังกฤษในระดับประโยค 

การใชสัทอักษรในการถายเสียง 

การลงเสียงหนัก 

ในประโยคแบบเนนและ

เปรียบเทียบไดถูกตอง การ

วิเคราะหโครงสรางและ

ความหมายของประโยคที่

ซบัซอนมากขึ้นในภาษาอังกฤษ 

โดยใชทฤษฎีทางวากยสัมพันธ

การคนควา วิเคราะหขอมูลทาง

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษท่ี

ผูเรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพและ

สื่อออนไลนท่ีมีความนาเชื่อถือ

ทางวิชาการ การนําเสนองาน 

โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

ENG251 สทัศาสตรและสรวิทยา

ภาษาอังกฤษ 

ENG252 วากยสัมพันธ

ภาษาอังกฤษ 

ENG253 ภาษาศาสตรสังคม 

ENG254 ภาษาศาสตรเชิง

จิตวิทยา 

ENG253 ภาษาศาสตรสังคม 

ENG254 ภาษาศาสตรเชิง

จิตวิทยา 

ENG351 อรรถศาสตรและวัจน

ปฏิบัติศาสตรภาษาอังกฤษ 

ENG352 ภาษาศาสตรประยุกต 

ENG353 การเรียนรูภาษาท่ีสอง 

ENG354 ภาษายอย

ภาษาอังกฤษ 

ENG451 การสอนภาษาอังกฤษ

สาํหรับคนไทย 

2.3  กลุมรายวิชาบังคับดานวรรณคดี - เปนกลุมวิชาที่ครอบคลุมองค

ความรูดานวรรณคดีอังกฤษและ

อเมริกันไดแก การอธิบาย

แนวโนม ลักษณะงานประพันธ 

วัฒนธรรมและสังคมในวรรณคดี

อังกฤษและอเมริกัน 

ในสมัยตาง ๆ จากตัวบทท่ีคัด

สรร การคนควา วิเคราะหขอมูล

ทางวรรณคดีท่ีผูเรียนสนใจจาก

ENG231 รอยแกวภาษาอังกฤษ 

ENG232 วรรณกรรม

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก 

ENG233 เร่ืองส้ันรวมสมัย 

ENG331 วรรณกรรมเอเชีย 

ENG332 วรรณกรรมอังกฤษ 

ENG431 วรรณกรรมอเมริกัน 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

สื่อส่ิงพิมพและสื่อออนไลนท่ีมี

ความนาเชื่อถือทางวิชาการ  

การนําเสนองานโดยใชส่ือ

เทคโนโลยี 

2.4 กลุมรายวิชาบังคับดานการแปล - เปนกลุมวิชาที่ครอบคลุมองค

ความรูดานการแปล ไดแก การ

แปลตัวบทประเภทแสดง

ความรูสึก อาทิตัวบทคัดสรรจา

กนวนิยาย การแปลตัวบท

ประเภทแสดงความคิดเห็นและ

โนมนาว อาทิ ตัวบทคัดสรรจาก

สนุทรพจน คําปราศรัย และตัว

บทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา 

อาทิ เศรษฐกิจ ธุรกิจ กฎหมาย

จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

และจากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ โดยประยุกตใช

หลักการแปลและภาษาที่

เหมาะสมกับตัวบทแตละ

ประเภท โดยพิจารณาประเด็น

ทางวัฒนธรรมของตัวบทตนฉบับ 

การคนควา วิเคราะหขอมูล

ทางดานการแปลศัพทสํานวน 

วิวัฒนาการของคําศัพทและการ

ใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและ 

สื่อออนไลนท่ีมีความนาเชื่อถือ

ทางวิชาการ และการเลือกระดับ

ภาษาใหเหมาะสมกับผูรับสาร 

ENG321 การแปลเชิงวัฒนธรรม 

ENG322 การแปลเพ่ือการศึกษา

และธุรกิจ 

ENG323 การแปลขาวและสาร

คดี 

ENG421 การแปลการลาม 

ENG422 การแปลบทภาพยนตร 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูกลุมวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุมวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

***************************** 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยนํารายวิชาในกลุมวิชาโทภาษา

เกาหลี และกลุมวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาเปนกลุมวิชาโทใหนักศึกษาได

เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการ

เรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐาน

ผลการเรียนรูกลุมวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุมวิชาภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ

มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงไดรับความเหน็ชอบแลวนั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูกลุมวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุม

วิชาภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไวดังนี ้

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูกลุมวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

2. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีไดรับมอบหมายดวย

ความรับผิดชอบ มวีินัย และซ่ือสัตย 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

2. มีจิตอาสา ใหเกียรติและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ได 

- 3. ตระหนักในเอกลักษณที่ดีงามของทองถ่ิน 

  

  

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูกลุมวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุมวิชาภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานความรู 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สังคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากสิ่งที่ฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลที่อานในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน 

และสามารถนําเสนอรายงานท้ังในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 

1. ถายทอดความรูในศาสตรของตนใหกับผูอื่นไดอยาง

เหมาะสม ถูกตอง 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียงภาษาอังกฤษ

อยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสัทวิทยา

ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหความหมายและที่มาของ

คําตามหลักวิทยาหนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห

โครงสรางและความหมายของวลีและประโยคตามหลัก

วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห

วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึง

นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม

ประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละครอังกฤษและ

อเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย

การอิงทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือเขาใจความสําคัญ

ของปจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยู

รวมกันอยางสนัติ 

2. ประยุกตใชความรูเรื่องทองถ่ินกับศาสตรของตนได

อยางเหมาะสมกับสถานการณ 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสาร

คดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจนและ

3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรูในศาสตรของตนกับ

ศาสตรอื่นที่เก่ียวของได 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูกลุมวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุมวิชาภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใชคําศัพทเฉพาะ

สาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อันเปนผลมา

จากความเขาใจภาษาและโครงสรางของท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ดานทักษะทางปญญา 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการคิด

วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหาอยาง

เปนระบบ 

1. แกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางสรางสรรค 

- 2. สรางสรรคงานในรูปแบบตาง ๆ ดวยนวัตกรรมทาง

สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูทั้งหมดเพื่อใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

3. สามารถใชนวัตกรรมในการเรียนรูและทํางานไดอยาง

เหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูนํา 

เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานที่ทํางานและ

สังคม 

1. มีมนษุยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดานภาษา 

อังกฤษเพ่ือนํามาใชในการทํางานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาตนเองและปรับตัวกับการทํางานในสถานการณ

ตาง ๆ ได 

- 3. มีความรับผดิชอบตอตนเองและผูอื่น 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1. สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษที่ใช

ในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอรายงานใน

ท่ีประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

2. ประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูกลุมวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใชเพ่ือ

พัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy) 

3. สามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน   พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูวิชาวิชาแกน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

***************************** 
 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 โดยนํารายวิชาแกน คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพ่ือใหเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูของ วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูวิชาแกนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไวดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูวิชาแกน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

2. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ไดรับมอบหมาย

ดวยความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

2. มีจิตอาสา ใหเกียรติและสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

- 3. ตระหนักในเอกลักษณท่ีดงีามของทองถ่ิน 

 

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูวิชาแกน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ดานความรู 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สังคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากส่ิงท่ีฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลท่ีอานในส่ือส่ิงพิมพและสื่อออนไลน 

และสามารถนําเสนอรายงานท้ังในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ท้ังน้ี เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment 

(CEFR) 

1. ถายทอดความรูในศาสตรของตนใหกับผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม ถูกตอง 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียงภาษาอังกฤษ

อยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสัทวิทยา

ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหความหมายและท่ีมาของ

คําตามหลักวิทยาหนวยคาํภาษาอังกฤษ สามารถ

วิเคราะหโครงสรางและความหมายของวลีและประโยค

ตามหลักวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ

วิเคราะหวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World 

Englishes) 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณ

วรรณกรรมประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละคร

อังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปน

ภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เก่ียวของ

เพื่อเขาใจความสําคัญของปจเจกชน สังคมและ

วัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

2. ประยุกตใชความรูเร่ืองทองถ่ินกับศาสตรของตนได

อยางเหมาะสมกับสถานการณ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูวิชาแกน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสาร

คดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจน

และคําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใชคําศัพท

เฉพาะสาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อัน

เปนผลมาจากความเขาใจภาษาและโครงสรางของท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรูในศาสตรของตนกับ

ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของได 

ดานทักษะทางปญญา 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการ

คิดวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหา

อยางเปนระบบ 

1. แกปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางสรางสรรค 

- 2. สรางสรรคงานในรูปแบบตาง ๆ ดวยนวัตกรรมทาง

สงัคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูทั้งหมดเพื่อใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใชนวัตกรรมในการเรียนรูและทํางานได

อยางเหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะ

ผูนํา เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานท่ี

ทํางานและสังคม 

1. มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพื่อนํามาใชในการทํางานของตนเองอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาตนเองและปรบัตัวกับการทํางานใน

สถานการณตาง ๆ ได 

- 3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูวิชาแกน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1. สามารถใชความรูพื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษที่ใช

ในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอรายงาน

ในท่ีประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

2. ประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ 

2. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจุบันมาใช

เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy) 

3. สามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจนี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

***************************** 
 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 โดยนํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาเปน

กลุมวิชาโทใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการ

เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไวดังนี ้

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถทาํงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

2. สามารถทาํงานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. ปฏบิัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ไดรับมอบหมายดวย

ความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

2. มีจิตอาสา ใหเกียรติและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ได 

- 3. ตระหนักในเอกลักษณที่ดีงามของทองถ่ิน 

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานความรู 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สงัคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากสิ่งท่ีฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลที่อานในสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน 

และสามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment 

(CEFR) 

1. มีความรูและทักษะดานภาษาจีนและสามารถนําไป

ประยุกตใชหรือถายทอดความรูในศาสตรของตนใหกับ

ผูอ่ืนไดอยางถูกตอง เหมาะสม  

1. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียง

ภาษาอังกฤษอยางถูกตองตามหลักสัทศาสตร

และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห

ความหมายและที่มาของคําตามหลักวิทยา

หนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห

โครงสรางและความหมายของวลีและประโยค

ตามหลักวากยสมัพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจน

สามารถวิเคราะหวิวัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานา

ภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณ

วรรณกรรมประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละคร

อังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปน

ภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เก่ียวของ

เพ่ือเขาใจความสําคัญของปจเจกชน สังคมและ

วัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

2. ประยุกตใชความรูเรื่องทองถ่ินกับกับภาษาจีนได

อยางเหมาะสมกับสถานการณ   
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและ

สารคดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทร

พจนและคําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช

คําศัพทเฉพาะสาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและ

สละสลวย อันเปนผลมาจากความเขาใจภาษาและ

โครงสรางของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. สามารถบูรณาการความรูดานภาษาจีนกับศาสตร

อ่ืนๆได ทําใหเกิดความรูใหมท่ีสามารถนําไปประยุกตใช

ได  

ดานทักษะทางปญญา 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูทั้งหมดเพ่ือใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการ

คิดวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหา

อยางเปนระบบ 

1. แกปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางสรางสรรค 

- 2. สรางสรรคงานในรปูแบบตาง ๆ ดวยนวัตกรรมทาง

สงัคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ  

- 3. สรางสรรคงานในรปูแบบตาง ๆ ดวยนวัตกรรมทาง

สงัคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะ

ผูนํา เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน ปรบัตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานท่ี

ทํางานและสังคม 

1. มีมนุษยสมัพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใชในการทํางานของตนเองอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานใน

สถานการณตาง ๆ ได 

- 3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1. สามารถใชความรูพื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษที่

ใชในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอ

รายงานในที่ประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

2. ประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ 

2. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใช

เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy) 

3. สามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ 
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

***************************** 
 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 โดยนํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มา

เปนกลุมวิชาโทใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการ

เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไวดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสตูรใหม พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

1. สามารถปฏิบัติงานอยางมีวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ

และขอตกลง 

2. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

2. สามารถดํารงตนอยูในความซ่ือสัตย ไมประพฤติ

ปฏิบัติตนในทางทุจริต 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

 

3. สามารถนําความรูมาประยุกตใชอยางมีจิตสํานึกที่ดี

เพ่ือประโยชนแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานความรู 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สังคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากสิ่งที่ฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลที่อานในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน 

และสามารถนําเสนอรายงานท้ังในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม

ประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละครอังกฤษและ

อเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย

การอิงทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือเขาใจความสําคัญ

ของปจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยู

รวมกันอยางสนัติ 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสาร

คดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจนและ

คําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใชคําศัพทเฉพาะ

สาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อันเปนผลมา

จากความเขาใจภาษาและโครงสรางของท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

1. สามารถประมวลความรูภาษาจีนที่เรยีนมาในการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีระบบ 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร 

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียงภาษาอังกฤษ

อยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

สามารถวิเคราะหความหมายและที่มาของคําตามหลักวิทยา

หนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหโครงสรางและ

2. สามารถประยุกตใชพ้ืนฐานความรูภาษาจีนท่ีเรียนมา

ในการผลิตผลงาน ชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรค 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความหมายของวลีและประโยคตามหลักวากยสัมพันธ

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะหวิวัฒนาการและ

การเปล่ียนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานา

ภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) 

ดานทักษะทางปญญา 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูทั้งหมดเพื่อใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

1. สามารถประมวลความรูภาษาจีนที่เรยีนมาในการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีระบบ 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการคิด

วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหาอยาง

เปนระบบ 

2. สามารถประยุกตใชพ้ืนฐานความรูภาษาจีนท่ีเรียนมา

ในการผลิตผลงานอยางสรางสรรค 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใชในการทํางานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. สามารถทํางานกลุมอยางมีระบบ รูจักวางแผนและ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพ่ือผลิตผลงานภาษาจีนใน

ความรับผิดชอบอยางมีคุณภาพ 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูนํา 

เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานที่ทํางานและ

สังคม 

2. สามารถเปนไดทั้งผูนําและผูตาม มีมนุษยสัมพันธ 

รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ประสานความคิดและ

ประโยชนแหงเหตุผลและความถูกตอง 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษที่ใช

ในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอรายงานใน

ท่ีประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

1. สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของขอมูลเชิง

ปริมาณไดอยางถูกตองสอดคลองกับบริบท 

2. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใชเพ่ือ

พัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน (Digital Literacy) 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ

สื่อสารและคนควาขอมูลภาษาจีนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

ภาษาญ่ีปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

***************************** 
 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 โดยนํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาเปนกลุมวิชาโทให

นักศึกษาไดเลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผล

การเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับ

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไวดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

2. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. ซ่ือสัตย มวีินัยและรับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- 2. สํารวมกาย วาจา และใจเหมาะสมกับเวลาและ

สถานที่ 

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

3. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมทั้งในสภาพ 

แวดลอมที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา 

ดานความรู 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สงัคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากส่ิงท่ีฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลที่อานในส่ือส่ิงพิมพและสื่อออนไลน 

และสามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment 

(CEFR) 

1. ฟง พูด อาน เขียนภาษาญี่ปุนที่ใชในสถานการณ

ประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียงภาษาอังกฤษ

อยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสัทวิทยา

ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหความหมายและที่มาของ

คําตามหลักวิทยาหนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถ

วิเคราะหโครงสรางและความหมายของวลีและประโยค

ตามหลักวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ

วิเคราะหวิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของ

ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World 

Englishes) 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม

ประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละครอังกฤษและ

อเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย

การอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เก่ียวของเพ่ือเขาใจ

2. ฟง พูด อาน เขียนภาษาญี่ปุนที่ใชในงานดานตาง ๆ 

ของหนวยงานไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ

สถานการณ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ความสําคัญของปจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะ

นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสาร

คดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจน

และคําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใชคําศัพท

เฉพาะสาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อัน

เปนผลมาจากความเขาใจภาษาและโครงสรางของทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. เขาใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานที่

เก่ียวของ และบูรณาการความรูกับการใชภาษาญี่ปุน

ได 

ดานทักษะทางปญญา 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการคิด

วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหา

อยางเปนระบบ 

2. คิดวิเคราะหอยางมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูทั้งหมดเพื่อใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ใชความรูที่เรียนผานมาแกไขปญหาที่เกิดจาก        

การทํางานรวมกันได 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะ

ผูนํา เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานท่ีทํางาน

และสังคม 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใชในการทํางานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามของ

กลุมได 

- 2. รับผิดชอบตอสวนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน

ของสวนรวมกอนผลประโยชนสวนตัว 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษท่ีใช

ในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอรายงานใน

ท่ีประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

1. คนควาขอมูลที่เก่ียวของกับภาษา ระบบการ

ทาํงาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ถูกตอง เปน

ประโยชน ประกอบการนําเสนอได 

2. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจบุันมาใชเพื่อ

พัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy) 

2. นําเสนอผลการศึกษาคนควาเปนภาษาญี่ปุนและ

ภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอยางงายได 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

ภาษาไทย หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

***************************** 
 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 โดยนํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มา

เปนกลุมวิชาโทใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการ

เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไวดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

1. มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ 

2. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

2. ซ่ือสัตย สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

- 3. เคารพสิทธิและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย เคารพ

คุณคาในตนเอง รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

4. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน

สวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวน

ตน 

- 5. ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทย และมีเจตคติที่ดี

ตอวัฒนธรรมไทย 

ดานความรู 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสาร

คดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจน

และคําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใชคําศัพท

เฉพาะสาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อัน

เปนผลมาจากความเขาใจภาษาและโครงสรางของทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1. มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย  

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียงภาษาอังกฤษ

อยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสัทวิทยา

ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหความหมายและที่มาของ

คําตามหลักวิทยาหนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถ

วิเคราะหโครงสรางและความหมายของวลีและประโยค

ตามหลักวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ

วิเคราะหวิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของ

ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World 

Englishes) 

2. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตร 

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สงัคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากส่ิงท่ีฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลที่อานในส่ือส่ิงพิมพและสื่อออนไลน 

3. มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษา

และวัฒนธรรมไทยใหเพ่ิมพูนย่ิงข้ึน 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และสามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment 

(CEFR) 

- 4. มีความรูท่ีทันสมัย ใฝรู 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม

ประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละครอังกฤษและ

อเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย

การอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เก่ียวของเพ่ือเขาใจ

ความสําคัญของปจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะ

นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

5. สามารถประยุกตองคความรูทางภาษาและ

วัฒนธรรมไทยไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ดานทักษะทางปญญา 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูทั้งหมดเพื่อใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการคิด

วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหา

อยางเปนระบบ 

2. สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนิน

ชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิผล 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะ

ผูนํา เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานท่ีทํางาน

และสังคม 

1. มีมนุษยสัมพันธดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและ

ปรบัตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใชในการทํางานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขขอขัดแยง และทําใหเกิด

ความเขาใจอันดีในองคกรกลุมคนที่หลากหลาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- 3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ตอ

องคกร และอาชีพ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษท่ีใช

ในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอรายงานใน

ท่ีประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

1. สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน  

การเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- 2. สามารถส่ือสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม

ตามสถานการณ 

2. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใชเพ่ือ

พัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy) 

3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ติดตอส่ือสารอยางสรางสรรค 

- 4. สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ

ในการศึกษาคนควาวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

***************************** 
 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 โดยนํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มาเปนกลุมวิชาโทใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบแลวน้ัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไวดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

2. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

1. มีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 

1. สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

2 มีความตรงตอเวลา ตรงตอวินัยและมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ 

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- 3. มีจรรยาบรรณท่ีดีและสงผลใหมีจิตสาธารณะตอวิชาชีพ  

ดานความรู 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สงัคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากส่ิงท่ีฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลที่อานในส่ือสิ่งพิมพและสื่อออนไลน 

และสามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณ

วรรณกรรมประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละคร

อังกฤษและอเมริกันและท่ีประพันธหรือแปลเปน

ภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เก่ียวของ

เพ่ือเขาใจความสําคัญของปจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม 

อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสาร

คดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจนและ

คําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใชคําศัพทเฉพาะ

สาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อันเปนผลมา

จากความเขาใจภาษาและโครงสรางของท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ไดแก ฟง พูด 

อาน เขียน ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณ 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียงภาษาอังกฤษ

อยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสทัวิทยา

2. สามารถนําความรูจากเนื้อหารายวิชามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหความหมายและที่มาของ

คําตามหลักวิทยาหนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถ

วิเคราะหโครงสรางและความหมายของวลีและประโยค

ตามหลักวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ

วิเคราะหวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World 

Englishes) 

ดานทักษะทางปญญา 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูทั้งหมดเพ่ือใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถนําความรูจากเน้ือหารายวิชามาประยุกตใชและ

แกปญหาในสถานการณตางๆ ได 

- 2. แสดงออกถึงความใฝรูในเนื้อหาท่ีเรียนโดยการคนควาดวย

ตนเอง 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการคิด

วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหา

อยางเปนระบบ 

3. สามารถแกปญหาอยางเปนระบบโดยประยุกตใชความรูที่

เรียน 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะ

ผูนํา เขาใจบทบาทตนเองและรับฟงความคดิเห็นผูอ่ืน 

ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานที่ทํางานและ

สงัคม 

1. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในแตละ

บริบทไดอยางเหมาะสม 

- 2. มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใชในการทํางานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถเลือกใชนวัตกรรมไดอยางเหมาะสมตามบริบท 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชเพื่อ

พัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน (Digital Literacy) 

1. สามารถใชภาษาในการสื่อสารและเลือกใชเทคโนโลยีได

อยางเหมาะสม 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษที่ใช

ในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอรายงานใน

ที่ประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

2. เลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดอยางเหมาะสมตามบริบท 

- 3. สามารถใชความรูพื้นฐานทางสถติิในการวิเคราะหขอมูล 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

***************************** 
 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 โดยนํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มาเปนกลุมวิชาโทใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบแลวน้ัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 จึงออกประกาศ เร่ือง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไวดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

2. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. มีความซ่ือสัตย สุจริต 

1. สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและ

ลุลวงตามเวลาที่กําหนด 

2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

3. สามารถนําองคความรูทางดานภาษาอังกฤษมา

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีตอวิชาชพี 

พิมพสําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- 4. มีจิตสาธารณะ 

- 5. มีความเคารพ ออนนอมและใหเกียรติผูอ่ืน 

ดานความรู 

- 1. รูรอบ (มีความรูในศาสตรสารสนเทศศาสตรอยาง

กวางขวาง) 

1. สามารถฟงและพูดโตตอบดวยภาษาอังกฤษในหัวขอ

ดานวิชาการ สงัคมและวิชาชีพได สรุปใจความและ

ประเด็นสําคัญจากส่ิงท่ีฟงไดถูกตอง สามารถแยกแยะ

ประเภทของขอมูลที่อานในส่ือสิ่งพิมพและสื่อออนไลน 

และสามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปลาและการ

เขียนอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ เทียบเทาระดับ C1 

(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 

European Framework of Reference for 

Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 

3. สามารถอาน ตีความ วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม

ประเภทรอยแกว รอยกรอง  และบทละครอังกฤษและ

อเมริกันและที่ประพันธหรือแปลเปนภาษาอังกฤษ โดย

การอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เก่ียวของเพ่ือเขาใจความสําคัญ

ของปจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการอยู

รวมกันอยางสันติ 

4. สามารถแปลขอความและตัวบทประเภทตาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ เชน ตัวบทประเภทใหขอมูล (ขาวและสาร

คดี) แสดงความรูสึก (นวนิยาย) โนมนาว (สุนทรพจนและ

คําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใชคําศัพทเฉพาะ

สาขาวิชาใหถูกตอง ครบถวนและสละสลวย อันเปนผลมา

จากความเขาใจภาษาและโครงสรางของท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2. รูลึก (รูหลักการและทฤษฎีในศาสตรสารสนเทศศาสตร) 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- 3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรูหลายศาสตรทําใหเกิด

ความรูใหมและสามารถนําไปแกปญหาได) 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษดานตางๆ เชน การออกเสียงภาษาอังกฤษ

อยางถูกตองตามหลักสัทศาสตรและสทัวิทยา

ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหความหมายและที่มาของ

คําตามหลักวิทยาหนวยคําภาษาอังกฤษ สามารถ

วิเคราะหโครงสรางและความหมายของวลีและประโยค

ตามหลักวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ

วิเคราะหวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World 

Englishes) 

4. ประยุกตใช (นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน : 

โดยนําความรูไปใชใหเหมาะกับบริบทของทองถ่ิน ประเทศ 

ประชาคมโลก) 

ดานทักษะทางปญญา 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษที่ไดจากการประมวลผลการ

เรียนรูท้ังหมดเพื่อใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. คิดเปน (รูจักแสวงหาขอมูล วิเคราะห แสวงหาและเลือก

ขอมูล นํามาใชไดอยางเหมาะสม) 

2. สามารถประยุกตใชองคความรูภาษาอังกฤษในการคิด

วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสามารถแกปญหา

อยางเปนระบบ 

2. แกปญหาเปน (เลือกวิธีการและแกปญหาไดอยาง

เหมาะสมกับสถานการณ) 

- 3. สรางสรรค (นําความรูในศาสตรทางดานสารสนเทศ

ศาสตร มาใชอยางสรางสรรค 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

- 1. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง 

- 2. มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2. สามารถประมวลทักษะและองคความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใชในการทํางานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถทํางานในแตละบริบทไดอยางเหมาะสม 

1. สามารถประยุกตใชองคความรูดานภาษาอังกฤษในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูนํา 

4. มีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เขาใจบทบาทของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายในสถานที่ทาํงานและ

สังคม 

- 5. สามารถใชนวัตกรรมในการจัดการขอขัดแยงอยาง

เหมาะสมตามบริบท 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1. สามารถใชความรูพื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

2. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันมาใชเพ่ือ

พัฒนากระบวนการทํางานดานภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน (Digital Literacy) 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและจัดการ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาษาอังกฤษที่ใช

ในส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนสามารถนําเสนอรายงานใน

ที่ประชุมโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

3. สามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


