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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2565 
********************************* 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ   : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี  1  ลักษณะและข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 

 
1. ช่ือหลักสูตร  

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

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

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

 
3. วิชาเอก : ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตรวมท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................. 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน  โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  เป็นสถานประกอบการให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างเรียน 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ ...............................  
  รูปแบบของการร่วม 

� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า  
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5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ
ธุรกิจ เม่ือวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ .ศ.  2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 67(1/2564) เม่ือวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้ง 84(1/2564) เม่ือวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุม
ครั้งท่ี 2(2/2564) เม่ือวันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

� เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 งานด้านสํานักงานธุรกิจ (ภาครัฐ และภาคเอกชน) เช่น นักวิเทศสัมพันธ์ งานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ นักข่าว งานประจํากองบรรณาธิการ งานนําเข้าและส่งออก เป็นต้น 

8.2 งานด้านธุรกิจบริการ (ภาครัฐ และภาคเอกชน) เช่น พนักงานในสายงานด้านการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว งานสายการบิน งานภัตตาคาร มัคคุเทศก์ เป็นต้น 
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8.3 งานด้านธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ด้านท่องเท่ียว ด้านสถาบันสอน
ภาษา ผู้สอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 
9. ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 นิภาวรรณ  นวาวัตน์ อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563 

ภาคผนวก ง 

MA. (English Language Teaching (ELT)) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

2 ทิศากร   ไชยมงคล อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

ภาคผนวก ง 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538 

3 อธิษฐาน  งามกิจวัตร อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 

ภาคผนวก ง 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550 

4 สิรินญา  ศรีชมภู อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

ภาคผนวก ง 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 

5 ณัฐกานต์  เส็งช่ืน อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 

ภาคผนวก ง 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ัวโลกทําให้เกิดการแข่งขันด้านการลงทุน ในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศทําให้มีภาษากลางซ่ึงก็คือภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประเทศ ประเทศใดมีประชากรท่ีมีทักษะในการส่ือสารภาษาต่างประเทศได้หลากหลายกว่าประเทศอ่ืนจะ
ได้เปรียบทางด้านการค้าและการลงทุนมากกว่าและมีการพัฒนาผู้ท่ีมีทักษะในการใช้ภาษาในการติดต่อกับ
ต่างประเทศให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ไทยในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศน้ัน การจัดการศึกษาให้เหมาะสมจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมากข้ึน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เน่ืองจากภาษาเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการเข้าใจภาษาอังกฤษเท่ากับต้องเข้าใจ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท่ีใช้ในการพูดโต้ตอบระหว่าง เจ้าของภาษาและผู้ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ท่ีสองเม่ือประเทศต่างๆมีการแข่งขันกันพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจภาษาอังกฤษจึงเป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและในแต่ละประเทศมีสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันนอกจากการพัฒนา
ผู้ท่ีมีทักษะทางด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารแล้วยังต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ
สังคมของผู้คนแต่ละประเทศด้วย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารได้อย่างลึกซ้ึง และไม่ขัดต่อประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ดังน้ันการผลิตบัณฑิตนอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้วการปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพต่อไป 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษท้ังในการเรียนรู้และใน

เชิงธุรกิจเน่ืองจากมีความจําเป็นอย่างมากในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางได้ 
ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาตลอดจน
สามารถทํางานในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ทําให้ทราบความต้องการของผู้ประกอบการ 
หลักสูตรจึงพัฒนาในเชิงรุกเพ่ือให้มีศักยภาพและสามารถผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและการจัดารศึกษาเชิงบูรณาการ
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กับการทํางาน (Coperative and Work Integrated Education : CWIE) ด้วยการให้สถาบันอุดมศึกษา
บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CWIE เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีนโยบายปรับปรุง
หลักสูตรในปี  พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบท่ีน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ บูรณาการกับ
การปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมี
คุณค่าสู่ท้องถ่ิน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กําหนดพันธกิจไว้ ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต4 การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 

1) เพ่ิมคุณค่าการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ 

2) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 

3) สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

4) จัดการระบบภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์การอย่าง
ย่ังยืน 

ซ่ึงหลักสูตรได้เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ดังน้ี 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะการใช้ภาษาท่ีสามารถส่ือสารได้เป็นสากล 
2) ผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีหรือสังคม 
3) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นปฏิบัติผ่านการบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการใน

ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการรู้จัก รู้รักษ์ท้องถ่ิน ท้ังในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีจิตอาสาและจิตสํานึกต่อความเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)กับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือให้บริการ
คณะอื่น หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่  

 13.1.2.1 กลุ่มวิชาแกน จัดสอนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13.1.2.2 กลุ่มวิชาโท จัดสอนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีนักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 

 13.2.1 กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 13.2.2 รายวิชาเลือกเสรี 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรท่ีรับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษา
คณะ/หลักสูตรอื่น 

  13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา 
13.4 การบริหารจัดการ 

 13.4.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการดําเนินการ 
 13.4.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าท่ีกํากับดูแลโดยประสานงานกับกองบริการ
การศึกษาเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี  2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะ

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้วยจิตสํานึกในการให้บริการ  
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

ปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนจึงควรให้ความสําคัญกับการเรียนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาการประกอบอาชีพให้กับตนเอง
สถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาโดยให้ความสําคัญต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจมากย่ิงข้ึน การผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงถึงพร้อม
ด้วยทักษะในการ คิดวิเคราะห์ ความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน และในเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมรวมถึง
มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินและ
ประเทศไทยอย่างย่ังยืน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงตระหนักในบทบาทของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ด้านธุรกิจและธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงถึงพร้อมด้วยทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ ความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตลอดจนเป็นผู้มีจิตบริการ และจิตสาธารณะต่อสังคมและท้องถ่ิน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรกําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ไว้ดังน้ี 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์หรือบริบทต่างๆ 

ในสายงานธุรกิจ ธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและจิตสํานึกท่ีดีต่อการ

พัฒนาสังคม รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู้ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้

เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ในการวางแผน และการบริหารจัดการงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีจรรยาบรรณ
และทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและงานบริการ (Service Mind) 
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1.4 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จ

การศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถ่ินตามศักยภาพ และสมรรถนะ
ของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.4.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ หรือบริบทต่าง ๆ ในสายงานธุรกิจ หรือธุรกิจ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

1.4.2 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและจิตสํานึกท่ีดีต่อการพัฒนาสังคม รู้จักการเป็นผู้นํา
และผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.4.3 มีความรู้ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ใน
การวางแผน และการบริหารจัดการงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีจรรยาบรรณ และทัศนคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพและงานบริการ  

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 
นักศึกษา รายละเอียด 
ช้ันปีท่ี 1 1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและงานธุรกิจเบ้ืองต้นท่ัวไปได้ 

2) สามารถนําหลักทฤษฎี โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะกับสถานการณ์ในการทํางาน 

ช้ันปีท่ี 2 1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวเบ้ืองต้นได้ 
2) สามารถอธิบายขอบเขตงานบริการประเภทงานโรงแรมและการท่องเท่ียวได้ 

ช้ันปีท่ี 3 1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจโรงแรม การท่องเท่ียวและการจัดอีเวนต์ในระดับสูงข้ึน 
2) สามารถบูรณาการความรู้ หลักการ กระบวนการทํางานและการแก้ปัญหาในสายงานบริการ
ต่างๆ ได้ 

ช้ันปีท่ี 4 1) สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจโรงแรม การท่องเท่ียวและการจัดอีเวนต์และงาน
บริการอ่ืน ๆ ได้ในระดับสูงท่ีข้ึนและซับซ้อนข้ึน 
2) สามารถบูรณาการความรู้ หลักการ กระบวนการทํางานและการแก้ปัญหาในงานบริการต่าง ๆ 
ได้เพ่ิมมากข้ึน 

 1.6  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1) สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่ีใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
2) เข้าใจหลักการและกระบวนการทํางานในสายงานต่างๆ ท่ี เกี่ ยวข้องกับ

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในด้านธุรกิจบริการ และสามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับวิชาชีพได้ 
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1.6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิ ต  
ทุก 4 ปี 
  
 

สํารวจและติดตามผลบัณฑิตทุกปี 
ใน ด้านภาวะการมี งาน ทํ าของ
บัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา 
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 
2. ร้ อ ย ล ะขอ ง บัณ ฑิ ต ท่ี ไ ด้ รั บ
เงินเดือนต้ังแต่ 15,000 บาทข้ึนไป 
3. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต
ใหม่ต่อคุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 
4. ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
ระดับ 5 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

สํารวจความต้องการ พร้อมจัดหา
ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนการของนักศึกษาและอาจารย์
ประจําทุกปีการศึกษา 

1.จัดทําแบบสํารวจความต้องการ
ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนการของนักศึกษาและอาจารย์ 
2.จัดซ้ือตํารา สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีทันสมัยตามความ
ต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 
3. จั ด ทํ า /ป รั บ ป รุ ง เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน/ตําราที่ใช้ในการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย 

1.รายงานการสํารวจความต้องการ
ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนการของนักศึกษาและอาจารย์ 
2.ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 
3.เอกสารประกอบการสอน/ตํารา  
4.รายงานการจัดทํ า/ปรับปรุ ง
เอกสารประกอบการสอน/ตํารา 
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2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

พัฒนาระบบอาจารย์ ท่ีปรึกษา
ภายในสาขาวิชา และติดตาม
ประเมินผลเป็นประจําทุกปี 

1. จัดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. จัดระบบการให้คําปรึกษา 
3. จัดระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

1. ผลการประเมินระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
2. ผลการจัดการกับข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

สํารวจความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน
ด้านธุรกิจ ธุรกิจบริการและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมและมีระบบการ
ฝึกงานท่ีเหมาะสมรวมท้ังมีการ
เตรียมการฝึกงานที่เหมาะสม 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
และตลาดแรงงานด้านธุรกิจ ธุรกิจ
บริการและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอยู่
เสมอ 
2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยให้
ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการท่ีได้มาตรฐาน 
3. สํารวจและติดตามภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใจ ใน ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 
2. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการ
ทํางาน 
3. ฐานข้อมูลแหล่งฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพและสถาน
ประกอบการ 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการและแหล่งฝึกต่อการ
ปฏิบัติการทางวิชาชีพของผู้เรียน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน   
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2561 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1  วัน – เวลาดําเนินการ  

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา  4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน  12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

2) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
  1) มีความประพฤติดี 

2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไข
ท่ีกําหนดของสาขาวิชา ได้แก่ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกไม่ตํ่ากว่า 2.00 

3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 และคะแนน
เฉลี่ยวิชาเอกไม่ตํ่ากว่า 2.00 

4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

5) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท่ีกระทรวงศึกษา 
ธิการรับรอง  

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับท่ีแตกต่างกัน อาจเกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครอง ในกรณีท่ีมีปัญหา 
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2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาแรกเข้า 
ทุกคน  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

6525  6625  6725  6825  6925  
ช้ันปีท่ี 1 40 04  04  04  04  
ช้ันปีท่ี 2  - 04  04  04  04  
ช้ันปีท่ี 3  -  - 04  04  04  
ช้ันปีท่ี 4  -  -  - 04  04  
รวม 04  08  012  061  061  

จํานวนท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 04  
 2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

6525  6625  6725  6825  6925  
ค่าบํารุงรักษา 
- ค่าลงทะเบียน 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 

รวมรายรับ 561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,244,000
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

6525  6625  6725  6825  6925  
ก. งบดําเนินการ      
  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200 

รวม )ก(  448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200
ข. งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 112,200 224,400 336,600 448,800 448,800 

รวม )ข(  112,200 224,400 336,600 448,800 448,800 
รวม (ก) + (ข) 561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,244,000
จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
� แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ ระบบคลังหน่วยกิต 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร          ไม่น้อยกว่า         130   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า       3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          94   หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน               4      หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   68 หน่วยกิต 

2.2.1) เอกบังคับ       47 หน่วยกิต 
2.2.2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 

  2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา              7 หน่วยกิต 
  2.4) วิชาโท     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 English for Communication 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
 English for Specific Purposes  
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 Foundation English 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 French for Communication 
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication  
GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Japanese for Communication 
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 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 English Speaking and Listening Skills 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6      หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6)
 Contemplative  Education 
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GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6)
 Philosophy of Life 
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
 Meaning of Life 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6)
 Human Behavior and Self Development 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6)
 Aesthetic of Life 
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6)
 Music Appreciation 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6)
 Visual Art Aesthetic 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6)
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6)
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
 Aesthetic of Digital Photography  
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
 Planning for Life with the Elderly 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6)
 Gesture of Balance  
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 3(3-0-6)
 Arts for Life  
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
 Digital Literacy 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต     
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)
 Man and Society 
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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 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Economics in Daily Life 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
 Thai Wisdoms in Handicraft 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3)3-0-6)
 Geosocieties of the Lower Northern Region 
GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Communication for Life 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6)
 Media Literacy and Utilization of Information 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6)
 Phitsanulok Study 
GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6)
 Cognizant of Finances 
GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย                         3(2-2-5)
 Democratic Citizenship Education 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 General Psychology 
GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6) 
 Anti-Corruption 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-2-5)
 The King’s Philosophy for Local Development 
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GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่               3(3-0-6)
 Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 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  
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 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 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Energy  
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1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย  ไม่น้อยกว่า             3  หน่วยกิต 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
 Exercises for Health 
GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Recreation for Life 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
 Health for Life 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Handiworks in Daily Life 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Agriculture in Daily Life 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6)
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6)
 Creation Inspiration in Artworks  
GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6)
 Healthy Life 
GESS108 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5)
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
 Health Promotion and Care  

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต   
   2.1) วิชาแกน               4 หน่วยกิต 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 
2(2-0-4)

HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services 

2(1-2-3) 

2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    68 หน่วยกิต 
2.2.1) เอกบังคับ       47 หน่วยกิต 

ENG113 
 

การอ่านเบ้ืองต้น 
Basic Reading 

3(3-0-6) 
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ENG213 การเขียนเบ้ืองต้น 
Basic Writing 

3(2-2-5) 

BENG111 
 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (CWIE) 
Listening and Speaking English in Daily Life 

1(0-2-1) 

BENG112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ (CWIE) 
Listening and Speaking English in Workplace 

1(0-2-1) 

BENG211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (CWIE) 
Listening and Speaking in Business English 

1(0-2-1) 

BENG212 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ (CWIE) 
Listening and Speaking English in Various Situations 

1(0-2-1) 

BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English Grammar Structures 1 

3(2-2-5) 

BENG162   โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English Grammar Structures 2 

3(2-2-5) 

BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
Business English 1 

3(3-0-6) 

BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) 

BENG264 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา 
English for Language Proficiency Test 

3(2-2-5) 

BENG276 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม (CWIE) 
English for Hotel Business 

3(2-2-5) 

BENG278 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว (CWIE) 
English for Tourism 

3(2-2-5) 

BENG373 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการจัดอีเวนต์ (CWIE) 
English for Event Business 

3(2-2-5) 

BENG394 การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Practical Development for Professional Experience in Business English 

1(45) 

BENG421 การแปลทางธุรกิจ 
Business English Translation 

3(2-2-5) 
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BENG460 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจเบ้ืองต้น 
English for Basic Business Presentation  

3(2-2-5) 

BENG464 การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

3(2-2-5) 

BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Independent Study for Business English 

3(2-2-5) 

2.2.2) เอกเลือก         ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 
BENG245 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

English in Cross-cultural Communication 
3(2-2-5) 

BENG277 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม (CWIE) 
English for Hotel Operation 

3(2-2-5) 

BENG279 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเท่ียว (CWIE) 
English for Tour Guiding 

3(2-2-5) 

BENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
English for Works 

3(2-2-5) 

BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน  
English for Mass Media 

3(3-0-6) 

BENG370 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสายการบิน  
English for Airline Service 

3(2-2-5) 

BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์  
English for MICE Business 

3(2-2-5) 

BENG374 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

3(2-2-5) 

BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน  
English Camp for Community 

3(2-2-5) 

BENG411 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Learning Design and Management as the Foreign Language 

3(2-2-5) 
 

BENG462 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารการตลาด 
Business English for Marketing Communication 

3(3-0-6) 

BENG463 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมขนส่ง  
English for Transportation Industry 

3(3-0-6) 
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2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา            7      หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาแผนใดแผนหน่ึง ต่อไปน้ี 
 2.3.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Business English  
BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 5(450) 
 Field Professional Experience in Business English   
  2.3.2) แผนสหกิจศึกษา 
BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 1(45) 
 Co-operative Education Preparation in Business English  
BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 6(--) 
 Co-operative Education in Business English 

2.4) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขา

หน่ึงท่ีสาขาวิชาอ่ืนหรือกลุ่มวิชาอ่ืนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรน้ี 

วิชาโทภาษาอังกฤษธุรกิจ    15 หน่วยกิต 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนมาเลือกเรียน โดยเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 

BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

3(3-0-6) 

BENG 622  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) 

BENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
English for Works 

3(2-2-5) 

BENG370 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสายการบิน  
English for Airline Service 

3(2-2-5) 

BENG460 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจเบ้ืองต้น 
English for Basic Business Presentation  

3(2-2-5) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป  - 
BENG111 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (CWIE) 

Listening and Speaking English in Daily Life 
1(0-2-1) เอกบังคับ - 

BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
Business English Grammar Structures 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ  - 

BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

3(3-0-6) เอกบังคับ  - 

รวม 91  หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(มคอ.2) หน้า 25 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
BENG112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

(CWIE) 
Listening and Speaking English in Workplaces 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English Grammar Structure 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ BENG161 

BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) เอกบังคับ BENG261 

รวม 16 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
HU102 ศิลปะการบริการ 

The Arts of Services 
2(1-2-3) วิชาแกน - 

ENG113 การอ่านเบ้ืองต้น 
Basic Reading 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

BENG211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ (CWIE) 
Listening and Speaking English in Business English 

1(0-2-1) เอกบังคับ  

BENGxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BENGxxx วิชาโท (1) 3(x-x-x) วิชาโท  - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
ENG213 การเขียนเบ้ืองต้น 

Basic Writing 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENG212 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(CWIE) 
Listening and Speaking English in Various 
Situations 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

BENG264 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษา 
English for Language Proficiency Test 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENG276 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม (CWIE) 
English for Hotel Business 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENGxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxx วิชาโท (2) 3(x-x-x) วิชาโท  - 

รวม 19 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BENG278 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว (CWIE) 
English for Tourism  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENG460 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจเบ้ืองต้น 
English for Basic Business Presentation  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENGxxx  วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BENGxxx  วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสรี  - 
xxx วิชาโท (3) 3(x-x-x) วิชาโท  - 

รวม 18 หน่วยกิต   
 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) วิชาแกน  - 

BENG373 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการจัดอีเวนต์ (CWIE) 
English for Event Business 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENG394 การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE)
Practical Development for Professional 
Experience in Business English 

1(45) เอกบังคับ - 

BENGxxx  วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
BENGxxx  วิชาเอกเลือก (6) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxx วิชาโท (4) 3(x-x-x) วิชาโท  - 
xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสรี  - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE)
Preparation for Professional Experience in 
Business English  

2(90) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

BENG421 การแปลทางธุรกิจ 
Business English Translation 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENG464 การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

3(2-2-5) เอกบังคับ  - 

BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Independent Study for Business 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENGxxx วิชาเอกเลือก (7) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxx วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท  - 

รวม 17 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Field Professional Experience in Business 
English 

5(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

BENG391 

รวม 5 หน่วยกิต   
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แผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Coperative Education Preparation Business 
English  

1(45) สหกิจศึกษา - 

BENG421 การแปลทางธุรกิจ 
Business English Translation 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENG464 การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

3(2-2-5) เอกบังคับ  - 

BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Independent Study for Business English 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

BENGxxx วิชาเอกเลือก (7) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxx วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท  - 

รวม 16 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน

BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Co-operative Education in Business English 

6(--) สหกิจศึกษา BENG498  

รวม 6 หน่วยกิต   
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3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 
การกําหนดรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการใช้ระบบ
รหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 
BENG หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา  
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 1-4 หมายถึงระดับ 
  ปริญญาตรี 
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา ในสาขาวิชา 

1 หมายถึง กลุ่มวิชา ทักษะภาษา 
2 หมายถึง กลุ่มวิชา การแปล 
3 หมายถึง กลุ่มวิชา วรรณคดี 
4 หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 
5 หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาศาสตร์ 
6 หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเพ่ือธุรกิจ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเพ่ืองานบริการ 
8 หมายถึง กลุ่มวิชา ................. 
9 หมายถึง กลุ่มวิชา โครงการพิเศษ ปัญหา วิทยานิพนธ์ 

                                                 โครงการ ศึกษาเอกเทศ สัมมนาและวิจัย 
                ศึกษาอิสระ  ฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา 

เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาน้ัน ๆ 
 
3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาไทย 
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GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้น
เพ่ือหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณาฉลาก
ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของ
สาขาวิชา 

 
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน 
 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ในชีวิตประจําวัน 
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GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
 

GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 
 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากส่ิงท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลข อาชีพ ครอบครัว และอ่ืน ๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ
ติดต่อสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
 
GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึง
อธิบายเร่ืองวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและ
วัฒนธรรมได้ดีย่ิงข้ึน 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การสื่อสารภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานท่ีท่ีสําคัญ
ของประเทศเกาหลี 



(มคอ.2) หน้า 33 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว 

จับใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สื่อสารเรื่องท่ีง่าย และเป็นกิจวัตรท่ีต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา นํ้าเสียง กิริยาท่าทางท่ี
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ
พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
สมดุล 
 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญา คุณค่าของ

ปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ทัศนะเก่ียวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนา 



(มคอ.2) หน้า 34 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม องค์ประกอบของพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ  การประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
 
GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ท้ังดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

มนุษย์  ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
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GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะ 
ท่ีนิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  
 
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องค์ประกอบศิลป์ หลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและการ
นําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ
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เกษียณการวางแผน และการต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนท่ีชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 

การกําหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการตั้งเป้าหมายชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 
 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 
  Arts for life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง

รําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 
 
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความสําคัญของพลเมืองดิจิทัล ทักษะการรู้สารสนเทศ การเข้าถึงสื่อ

และแหล่งสารสนเทศดิจิทัล การประเมินและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ
สารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่าง ๆ เช่น ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทย 



(มคอ.2) หน้า 37 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการ
ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
 
GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 
GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 

GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  กฎหมายท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดําริและ 
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การประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถ่ิน 
 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคม ความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง  
 
GESO108 การส่ือสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานส่ือ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิดต่างๆ 
ในปัจจุบัน 
 
GESO109 ความรู้เท่าทันส่ือและการใช้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่ง

และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อท่ีมี
ต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายท่ีแฟงเร้นในเน้ือหาผ่านสื่อสารมวลชน
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
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GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร 

ท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถ่ิน ผู้นําและบุคคลสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีสําคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถ่ินตนเอง 
 
GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบ้ียเงินฝาก เงินกู้และดอกเบ้ีย

เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบ้ืองต้น 
 
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตยพลเมือง
อินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและการจัดการ
ความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองท่ีมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม  
การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 

 
GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
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GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ท่ี

เกี่ยวกับการทุจริต ความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก สาเหตุของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความสําคัญของตนเอง
ในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมท้ังความรู้เก่ียวกับดัชนีช้ีวัดการทุจริต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระดับสากลและระดับประเทศ ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับ
อนุสัญญาการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 และศึกษาถึงการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Local Development  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศา
นุวงศ์ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน ตลอดจนถึงการลงพ้ืนที่สํารวจ 
วิเคราะห์ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับบุคคล
องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคี
เครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับ    3(3-0-6)

ผู้ประกอบการยุคใหม่    
Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทําธุรกิจ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พ้ืนฐานการเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจ ความ
ต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การทําธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ 

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจําวัน
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
GESC101 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่าง ๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน

เบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตราดอกเบ้ียและเบ้ีย
ประกันภัย 
 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
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GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร สืบค้น
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคต กฎหมายและจริยธรรมใน
การใช้สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ท่ีย่ังยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมท่ีดี 
 
GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Energy and Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ
ความม่ันคงของชาติ พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ความสําคัญและท่ีมาของภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่างท้ังท่ีเป็นอาหาร ไม่ใช่
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อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการประยุกต์ใช้ 
 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  ความสําคัญของพืชท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพืชใน
ชีวิตประจําวัน ส่วนของพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืช
เครื่องด่ืม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องสําอางและอ่ืน ๆ 
 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด

ขยะมูลฝอยท่ีใช้ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียท่ีเป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย 

ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดย
เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
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GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ

นันทนาการในวัยต่าง ๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ใน

บ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบ้ืองต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
งานเกษตรเบ้ืองต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร  

การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ครอบครัวและปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและท่ีอยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้า การ
แต่งกายและศิลปะในการดํารงชีวิต 
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GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจท้ังภายในและภายนอก จนเกิด
การขับเคลื่อนความคิดและการกระทําท่ีพึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีต้องการ การออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 
GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาท่ีถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบ

องค์รวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นและการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เอกลักษณ์และคุณภาพ ชีวิตในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสนับสนุน
การสอนและการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 

Health Promotion and Care    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์ สรุป      

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ในด้านที่สําคัญ 
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HU101  ศิลปะการถ่ายทอด      2(2-0-4) 
  The Arts of Knowledge Impartment 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู้ การคัดเลือกเน้ือหา

และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู้ 
คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  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. 
 
HU102  ศิลปะการบริการ       2(1-2-3) 
  The Arts of Services 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศิลปะในการสื่อสารและการสื่อความหมาย บุคลิกภาพ มารยาท การปฏิบัติตนของนัก

บริการท่ีดี ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมของผู้รับบริการ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานบริการในสายงาน
ประเภทต่าง ๆ ความรู้เรื่องท้องถ่ินของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
  The art of communication, personality, manners, good behaviors of 
service givers including the study on behaviors of service takers, the basic knowledge of 
services in various fields, and the knowledge of local in Phitsanulok, Sukhothai, and 
nearby provinces by fieldwork study. 
 
ENG113 การอ่านเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
  Basic Reading  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      หลักการอ่านภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท ศึกษาความหมายจากการอ้างอิง คําเช่ือม 
บริบท การเดาความหมายของคําศัพท์ใหม่ การหาใจความสําคัญและรายละเอียด 
    Basic English reading efficiency at the paragraph level used including the 
texts through reference, connectives, context clues, gussing the meaning of the new 
words, and identifying main ideas and details  
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ENG213 การเขียนเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Basic Writing  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การเขียนประโยคที่มีความกระชับและชัดเจนตามโครงสร้างประโยคแต่ละประเภท คือ 

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และประโยคความรวมความซ้อน  
            Writing concise and clear sentences in accordance with a various types of 

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

 
BENG111  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (CWIE)   1(0-2-1) 

Listening and Speaking English in Daily Life  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การฝึกฝนภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาการแสดงบทบาทสมมติและ
สํานวนเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 

Practicing in communicative English in using dialogues, role-plays and 
extended expressions appropriate to everyday situations  
 
BENG112  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ (CWIE)   1(0-2-1) 

Listening and Speaking English in Workplace 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การฝึกฝนภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยเน้นการให้และการรับข้อมูลในสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทั่วไปในชีวิตประจําวัน: การสัมภาษณ์ การปฏิบัติตามคําแนะนํา ฯลฯ 

Practicing in communicative English in emphasizing on the giving and the 
receiving of information in commonly occurring everyday situations: interviewing, 
following direction, etc.  
 
BENG 211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  (CWIE)    1(0-2-1) 

Listening and Speaking English in Business English 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

 การฝึกฝนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆของการพูดท่ีแสดงความคิดเห็น
และข้อมูล โดยเน้นการสื่อสารแบบใช้ถ้อยคําและแบบไร้ถ้อยคําเพ่ือใช้ในการอภิปรายและการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ 
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Studying and practicing various styles of speech-giving of opinions and of 
information, emphasizing on verbal and non-verbal communication for discussing and 
negotiating in various business topics.  

 
BENG212 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ (CWIE)   1(0-2-1) 

Listening and Speaking English in Various Situations 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การฝึกฝนภาษาอังกฤษในการสื่อสารท่ีปรากฏในบทความ สารคดี รายงานข่าว นําเสนอ
ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการพูดคุยและการรายงาน 
ปากเปล่า เน้นการฝึกปฏิบัติจริง 

Practicing in the aural comprehensions of articles, documentaries and 
news reports, expressing an opinion forming stage and the actual expression of those 
opinions in the form of talks and oral reports, focusing on practical performance 
 
BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1         3(2-2-5) 
 Business English Grammar Structures 1 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ชนิดของคําประเภทต่างๆในภาษาอังกฤษ กาลต่างๆประโยคในรูปแบบกรรตุวาจก กริยา

ช่วย รวมท้ังการต้ังประโยคคําถามในรูปแบบต่าง ๆ โดยศึกษาจากข่าวธุรกิจ งานเขียนทางวิชาการด้าน
ธุรกิจ 

Part of speech, tenses in use, active voice, model verb, yes-no question 
and wh-question in Business news and Business academic writing  
 
BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(2-2-5) 
 Business English Grammar Structures 2 
  วิชาบังคับก่อน:  BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
  โครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับวลี ประโยคในรูปแบบกรรมวาจก กรรตุวาจก ประโยคท่ี
พูดออกมาจากผู้พูดโดยตรง ประโยคท่ีผู้อ่ืนเล่าให้ฟัง การเปรียบเทียบข้ันกว่าและข้ันสูงสุด โดยศึกษาจาก 
บทความทางธุรกิจ 
  English structures in phrases, passive voices, direct-indirect speech, 
comparative and superlative in Business articles  
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BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1         3(3-0-6) 
  Business English 1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การฝึกวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ 
การต่อสายโทรศัพท์ การรับข้อความ การฝากข้อความ การยืนยันข้อมูล การฟังและฝากข้อความและการ
จบบทสนทนา อีกท้ังฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงานเบ้ืองต้นและการใช้อุปกรณ์สํานักงาน 

Practicing business English communication in different telephoning 
situations: making and receiving a call, connecting someone, taking and leaving messages, 
confirming information, listening to and leaving a message, and finishing a conversation; 
practicing English usage in an introduction to office work; and using office equipment 

 
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
  Business English 2 
  วิชาบังคับก่อน : BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

การเรียนรู้คําศัพท์ สํานวนและรูปแบบการเขียนจดหมายแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถามข้อมูลและจดหมายตอบกลับ จดหมายร้องเรียนและ
จดหมายตอบรับข้อร้องเรียน จดหมายเสนอขายสินค้าและบริการ จดหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี 
จดหมายแสดงความเสียใจ จดหมายแสดงความขอบคุณ และจดหมายแสดงความขอโทษ 

Studying vocabulary, expressions, and styles of both formal and informal 
business correspondence: inquiry and reply letter, claim and adjustment letter, sales 
letter and invitations, congratulation letter, condolences letter, appreciation letter and 
apology letter 
 
BENG264  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา  3(2-2-5) 

English for Language Proficiency Test 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี      

หลักการและองค์ประกอบของแนวการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา รวมถึง
ทักษะท่ีจําเป็นกับการเตรียมตัวสอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา 
  Principles and components of Language Proficiency Test; the necessary 
English language skills for test preparation leading to greater precision, fluency and a 
higher proficiency 
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BENG276 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม (CWIE)     3(2-2-5) 
  English for Hotel Business 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

คําศัพท์ สํานวนภาษาเบ้ืองต้น โครงสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในการให้
ข้อมูล ข้อเสนอแนะเก่ียวกับห้องพัก การบอกราคา ประเภทของโรงแรมและห้องพัก เรียนรู้เกี่ยวกับ
ตําแหน่งหน้าท่ีในแผนกต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง 

 Basic vocabulary for hotel operations, idioms for providing information 
related to rooms, quotes, hotel and room types, detailed discussion on staff positions in 
different departments, focusing on practical performance 
 
BENG278 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว (CWIE)    3(2-2-5) 
  English for Tourism  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การใช้คําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเบ้ืองต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว

ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเภทของการท่องเท่ียว ประเภทของนักท่องเท่ียว โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติจริง 
  Providing basic practice in language skills and expression used in the 
tourism industry, both domestic and international; different types of tourism and tourists,  
focusing on practical performance 
 
BENG373 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการจัดอีเวนต์ (CWIE)   3(2-2-5) 
  English for Event Business 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจการจัดอีเว้นท์ เช่น การจัดนิทรรศการ และ

การจัดงานอีเวนต์ โดยเน้นทักษะในการสื่อสาร การใช้คําศัพท์ ประโยค และสํานวนการให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดงาน การติดต่อ สื่อสารกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง 

Developing students’ English skills used in Event Business concerning the 
exhibition, and the event with concentration on English commutation skills, terminology, 
vocabularies, and expressions related organization, focusing on practical performance  
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BENG394  การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE)  1(45) 
Practical Development for Professional Experience in Business English 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพ่ือเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานการณ์จริงโดยเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  Provision and preparation of needed experiences for learning and 
practicing in workplaces of government and private organizations 
 
BENG421  การแปลทางธุรกิจ       3(2-2-5) 

Business English Translation 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การศึกษาทฤษฎี และวิธีการแปลแบบต่าง ๆ ฝึกวิเคราะห์ปัญหาด้านโครงสร้างและ
ความหมาย ในการแปลประโยคและข้อเขียนสั้น ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ ฝึกแปลประโยคและข้อความประเภทต่างๆ เน้นการแปลบทความทางธุรกิจและเอกสารอื่นๆ 

Studying translation theories and methodologies, with an analysis of the 
syntactic and semantic problems found in the translation of sentences and short 
passages from English into Thai and from Thai into English. Practice translating sentences 
and different types of texts that focus on the translation of business articles and other 
documents. 
 
BENG460 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจเบื้องต้น   3(2-2-5) 
  English for Basic Business Presentation 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนําเสนองานภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ เช่น การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจและการนําเสนอข้อมูลท่ัวไป โดยครอบคลุมถึงวิธีการเรียบ
เรียงความคิด ข้ันตอนและวิธีการนําเสนอ รวมท้ังการใช้สื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
  Basic English for business presentation in different kinds of information 
including academic, business, and etc., organizing ideas, steps and methods of 
presentation, and use visual aids effectively  
 
 



(มคอ.2) หน้า 52 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

BENG464 การเขียนเชิงธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Business Writing 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การฝึกทักษะการเขียนที่จําเป็นสําหรับการเขียนและโต้ตอบจดหมายธุรกิจ บันทึก
ข้อความ การจดข้อความ และอีเมล 

Preparation and practice of writing skills needed to draft business 
correspondence including business letter, memorandum, note taking and e-mail 
 
BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ    3(2-2-5) 
  Independent Study for Business English 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อท่ีสนใจการเขียนบทนํา การเขียนทบทวนวรรณกรรม  

การทําเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล และการเขียนบทคัดย่อ 
An independent study approved by advisors of any interesting topic. 

Focusing on introduction, literature review, research tools, data analysis, report of the 
findings and the abstract.  
 
BENG245  ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

English in Cross-Cultural Communication 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยมีเน้ือหาครอบคลุม
ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง การศึกษา ค่านิยมทางสังคม ศิลปะและวิถีชีวิต  

Studying sociological and cultural backgrounds of English-Speaking 
Countries; geography, history, religion, politics, education, cultural values, arts and way of 
life  
 
BENG277 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม  (CWIE)  3(2-2-5) 
  English for Hotel Operation 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

คําศัพท์ สํานวนและบทสนทนาท่ีซับซ้อนมากข้ึนสําหรับพนักงานโรงแรมส่วนหน้า  
แผนกอาหารและเครื่องด่ืม และแผนกแม่บ้าน โดยมุ่งเน้นให้ฝึกปฏิบัติการสื่อสารกับลูกค้าของโรงแรมและ
พนักงานท่ีใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงต่าง ๆ 
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Vocabulary and expressions used in more complicated in guest service 
agent, food and beverage, and house keeping to communicate with hotel guests and 
other English-speaking staff related to real-life situations.  

 
BENG279 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเท่ียว  (CWIE)    3(2-2-5) 
  English for Tour Guiding  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การใช้คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและให้บริการในธุรกิจนํา
เท่ียว ในด้านการจัดโปรแกรมการเดินทาง แพ็คเกจทัวร์ และฝึกปฏิบัติการจัดบริษัททัวร์จําลอง 
  Providing a practice in language skills and expression used in different 
aspects of tourism e.g. itinerary tour package and tour operator mock up 
 
BENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน     3(2-2-5) 
  English for Works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

การสอบถามข้อมูล การโทรศัพท์ การนัดหมาย การเช้ือเชิญ การต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและการกรอกใบสมัครงาน การอ่านและเขียนแผนภูมิ การอธิบาย
ข้ันตอนและข้อมูลต่าง ๆ ทางธุรกิจ 

Asking for information, Telephoning, making appointments, Invitations, 
Receiving visitors, Letters of application, Resume & Form-filling, reading and writing 
charts, explaining process and information in business 
 
BENG363 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน     3(3-0-6) 
  English for Mass Media 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประเภทของสื่อมวลชน ส่วนประกอบของพิมพ์และบทความข่าว โครงสร้างการพาดหัว
ข่าว ข่าวนํา (5Ws1H) เน้ือข่าว ประเภทของข่าว (ข่าวอาชญากรรม, ข่าวการเมือง, ข่าวการเงินและธุรกิจ, 
ข่าวกีฬา) การโฆษณา (สินค้าและสมัครงาน) 

Types of Mass Media, parts of newspaper & news article, headline 
structure, leads; 5Ws1H, body, types of news; crime news, political news, financial & 
business news, sports news, advertisement; displayed & classified ads.  
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BENG370 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสายการบิน   3(2-2-5) 
  English for Airline Service 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     
  การบริการภาคพ้ืนดิน การจองต๋ัวเครื่องบิน ตารางการบิน การประกาศต่าง ๆ ใน
สนามบิน การลงทะเบียนข้ึนเคร่ืองและการข้ึนเครื่องบิน หน้าท่ีของพนักงานต้อนรับสายการบิน 
  Ground services, making a reservation, flight schedule, airport 
announcements, checking in and boarding, crew duties 
 
BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์ (CWIE)    3(2-2-5) 
  English for MICE Business 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะในการสื่อสาร การใช้

คําศัพท์ ประโยค และสํานวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน การติดต่อ สื่อสารกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจไมซ์ 

Developing students’ English skills used in MICE with concentration on 
English communication skills, terminology, vocabularies, and expressions, providing 
students with an awareness of MICE’s definition in tourism industry, importance, type, 
form and terminology, and covering the communication with MICE related organizations  
 
BENG 374  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ    3(2-2-5) 

English for Business Communication 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เพ่ือการเข้าสังคมในบริบทของมืออาชีพ การ

เจรจาทางธุรกิจ การรับรองลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ และการแก้ปัญหา โดยเน้นการใช้คําศัพท์และ
สํานวนเชิงธุรกิจ ทีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 

Business English communication skill for socializing; business negotiation,  
situational hospitality for customers, and wide variety of solving problems with an 
emphasis on vocabulary and phrases in proper business situation 
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BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน     3(2-2-5) 
    English Camp for Community 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎี PDCA การฝึกเขียนโครงการ กิจกรรม สันทนาการ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 4 ทักษะ และการลงพ้ืนท่ีออกค่าย 

PDCA theory, practice of project writing, recreational activities, innovation 
and material development, learning 4 skills, field trip 
 
BENG411  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
   Learning Design and Management as the Foreign Language 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอน เทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศในการจัดการช้ันเรียน การเขียนแผนการเรียนรู้  
การคัดเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู้  
การทําสื่อการเรียนการสอน 

A learner-centered learning management model includes teaching 
methods, techniques and methods of learning management, classroom management, 
creating an atmosphere in class conducive to learning.  This model also involves a focus 
on learning outcomes, training students, and providing teaching materials that encourage 
learning. 
 
BENG462  ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารการตลาด     3(3-0-6) 

Business English for Marketing Communication  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานด้านการสื่อสาร
การตลาด  กลวิธีและรูปแบบในงานด้านการสื่อสารการตลาดในด้านต่าง ๆ การนําเสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง  
การใช้ถ้อยคําท่ีเหมาะสม รวมถึงคําศัพท์ต่างๆท่ีใช้ในงานด้านการส่ือสารการตลาด   

Studying in listening, speaking, reading and writing skills for marketing 
communication work, strategies for various marketing communication occasions; 
presentation of correct information, use of appropriate styles and diction, as well as the 
key vocabulary for marketing communication 
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BENG 463  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมขนส่ง      3(3-0-6) 
English for Transportation Industry 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     
คําศัพท์เฉพาะ คําย่อ คําศัพท์และสํานวนในธุรกิจการขนส่ง ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน

อุตสาหกรรมขนส่ง โดยศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานการขนส่ง การจัดการสั่งซ้ือของลูกค้า และการร้องเรียนหลัง
การให้บริการ   

Terminology, abbreviations, vocabulary, and idioms used in transportation 
systems, practice English communication, study about basic transportation, dealing with 
customers’ orders, complain and after services 
 
BENG391  เตรียมฝึกประการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  (CWIE)  2(90) 

Preparation for Professional Experience in Business English  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความรู้ คุณสมบัติ
ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใช้สถานการณ์จําลองในรูปแบบงานบริการด้าน
ต่างๆ 

Provision and preparation of needed experiences for students’ full-time 
internship. Good knowledge required is adjustment of personalities, behaviors, and 
attitude of business English field in varieties of services  
 
BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE)  5(450) 
  Field Professional Experience in Business English  

วิชาบังคับก่อน : BENG391 เตรียมฝึกประการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ   
การฝึกงานแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการ ไม่ตํ่ากว่า 450 ช่ัวโมง เพ่ือรองรับงานท่ี

เหมาะสมในอนาคต 
Full-time internship in co-operative company for at least 450 hours. The 

training is for their occupation in the future. 
 
BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE)   1(45) 
  Co-operative Education Preparation in Business English 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ 
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ความรู้ในเรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา 
  Preparation of needed experiences for students before working in the co-
operative company includes methodology and work instructions 
 
BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE)    6(--) 
    Co-operative Education in Business English 
  วิชาบังคับก่อน : BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
  การฝึกงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ พร้อมท้ังวิเคราะห์
และสังเคราะห์ระบบการทํางานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการฝึกงานเต็มรูปแบบ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา  
เสมือนพนักงานช่ัวคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
  Education in co-operative company for Business English students. 
Providing students the opportunity to work full time, at least 16 weeks, at jobs related to 
their specific field with an emphasis on combining classroom-based education with 
practical work experience. Provide students the time to explore occupational areas and 
to develop skills, knowledge and attitudes needed for the workplace.  
 

3.2 ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ  -สกุล  
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 นิภาวรรณ  นวาวัตน์ อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563 

ภาคผนวก ง

MA. (English Language Teaching (ELT)) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551 

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

 

2 ทิศากร   ไชยมงคล อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

ภาคผนวก ง

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538 
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ท่ี ช่ือ  -สกุล  
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

3 อธิษฐาน  งามกิจวัตร อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 

ภาคผนวก ง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550 

4 สิรินญา  ศรีชมภู อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 

ภาคผนวก ง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 

5 ณัฐกานต์  เส็งช่ืน อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 

ภาคผนวก ง

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังน้ี 

1) การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นการเตรียมฝึกปฎิบัติงานภาคสนาม 
ในสํานักงานของสถานประกอบการทางธุรกิจเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วยการรับฟังบรรยายหัวข้องานด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ งานโรงแรมงานท่องเท่ียวงาน
ธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานจริงกับศิษย์เก่าท่ีทํางานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการทางธุรกิจท่ีได้
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ท่ี เช่น ฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเท่ียว โรงแรม บริษัทจัดนําเท่ียวบริษัทสายการ
บิน และหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆจํานวนไม่ตํ่ากว่า 450 ช่ัวโมงภายใต้การดูแลของอาจารย์
นิเทศก์ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน การจัดทําบันทึก สรุปรายงาน และนําเสนอผลการฝึก การสัมมนาและ
ประเมินผล 
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3) การฝึกสหกิจศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นการฝึกงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ พร้อมท้ังวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการทํางานจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาสู่การประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการฝึกงานเต็มรูปแบบ 
โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนพนักงานช่ัวคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
4.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง 
4.1.3 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
4.1.4 มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อวิชาชีพ 
4.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.1.6 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพย่อย (Small Job) ในช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
4.2.3 การฝึกสหกิจศึกษาในช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
4.3.1 การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างเรียนภาคเรียนท่ี 2 จนถึง 

ภาคฤดูร้อน 
4.3.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จัดเต็มเวลาในช่วง 1 ภาค

การศึกษา  
4.3.3 การฝึกสหกิจศึกษาในช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จัดเต็มเวลาในช่วง 1 ภาค

การศึกษา  
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

นักศึกษาต้องทํางานวิจัยเด่ียว หรือกลุ่ม 2-3 คน ต่องานวิจัย 1 ช้ินซ่ึงเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และมีรายงานท่ีต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BENG491 การศึกษาอิสระเพ่ือดําเนินกระบวนการ

ทําโครงงานวิจัยด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อท่ีสนใจเด่ียว หรือกลุ่ม เน้นกระบวนการ
ดําเนินการวิจัยและทําการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลและนําเสนอผลงานท่ีมีคุณภาพโดยความ
เห็นชอบและกํากับดูแลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาซ่ึงโครงงานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจต้องสามารถอธิบายทฤษฎีท่ี
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นํามาใช้ในการทําโครงงานวิจัย ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทําโครงงานวิจัย โดยมีขอบเขตโครงงานวิจัยท่ี
สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยเบ้ืองต้นได้ตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัยท่ีดี 
5.3 ช่วงเวลา   : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
5.4 จํานวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

กําหนดขอบเขตของเน้ือหา กําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา กําหนดช่ัวโมงของการให้ 
คําปรึกษา ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และตัวอย่างงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ การเชิญผู้เช่ียวชาญ
บรรยายให้ความรู้เพ่ิมเติม และการนํานักศึกษาเข้าร่วมงานวิชาการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวเน่ืองการ
การวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
เป็นไปตามคําอธิบายรายวิชา และเงื่อนไขในการกําหนดแผนการสอนของรายวิชาท่ี

เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถในการใช้ 
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
 

� กําหนดโครงการให้นักศึกษาเข้าร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา เช่น 
การศึกษาดูงานสถานประกอบการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนศึกษาดู
งานองค์กรทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศหรือศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว
และธุรกิจโรงแรมท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาดูงานเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 

� ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน และเข้าร่วมทดสอบความสามารถทาง
ภาษา เช่น TOEIC 

2. ด้านจิตบริการ (Service 
Mind) 

� จัดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชาท่ีเน้นด้านการบริการภาคธุรกิจอาทิ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว เป็นต้น 

� จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการบริการอาทิ การ
ท่องเท่ียว การโรงแรม   

� ฝึกให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือเพ่ือนและอาจารย์ในเรื่องท่ีสามารถทํา
ได้เพ่ือเป็นการฝึกให้มีใจรักการบริการ  

� จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
บําเพ็ญประโยชน์เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

3.ด้านบุคลิกภาพ � สอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย การเข้าสังคม มารยาททางสังคม การ
วางตัวในท่ีทํางานและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความซ่ือสัตย์ 
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 
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1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ใน
รายวิชา และกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตย์ 

2.2) แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเม่ือนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาพัฒนาความม่ันคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์ต่างๆ 
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถ่ินในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ

ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชนหรือจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนําไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้ 
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ิน 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ท่ีจะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเรื่องท่ีเรียนด้วยตนเอง 
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2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ันๆ ศึกษาและวิเคราะห์
ข้ันตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 

2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 

2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค

การศึกษา 
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาท่ีเรียนท้ังในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน 
3.3) ประเมินจากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนท้ังเป็นกลุ่ม

และรายบุคคล 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5)  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาท้องถ่ิน 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนเป็นฐาน 
1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม How 
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้ 
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แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 
2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก

อยากแสดงออกทางภาษาเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองท่ี
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 65 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ท้ังการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ 

มีโอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมและได้ข้อมูลท่ีทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาท่ีเรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขท่ี

เหมาะสม 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังน้ี 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 
  2) มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  3) มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาและกิจกรรมท้ังในและนอก
หลักสูตร 

2.2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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2.3) ฝึกให้มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อ่ืนโดยยกกรณีศึกษาของนักศึกษาท่ีเคยกระทําความผิดพร้อมช้ีแนะให้เห็นถึงบทลงโทษท่ี
ชัดเจน ท้ังทางวินัยและทางสังคม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเองกลุ่มเพ่ือน

อาจารย์ โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสัมภาษณ์ การสังเกตใช้แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
แบบบันทึก หรือแบบประเมินและแบบวัดท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.2 ด้านความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ ์

1.2) สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) ใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายให้ค้นคว้า อภิปราย และทํารายงานท้ังเด่ียวและกลุ่ม มีการ
ฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษา/ช้ันเรียน 

2.2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

2.3) ฝึกให้มีการทําวิจัยในเน้ือหาที่เกี่ยวข้องท่ีได้ศึกษา 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
3.2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3.3) ประเมินจากการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย และรายงานผลการวิจัย 
3.4) ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน  

    3.5) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
1.2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) มอบหมายงานในการค้นคว้าและแก้ปัญหาทั้งในระดับบุคคลและระดับ

กลุ่ม 
2.2) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไข

ปัญหาโดยการสร้างสถานการณ์จําลอง 
2.3) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) การประเมินจากรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัยโดยการ

นําเสนอในช้ันเรียนและเอกสารรายงาน 
3.2) การประเมินจากความพึงพอใจของสถานประกอบการณ์ท่ีนักศึกษาเข้ารับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.1) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละบริบทได้อย่าง

เหมาะสม 
1.2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
1.3) สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือฝึกการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
โดยหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 

2.2) สอนเร่ืองความมีมนุษยสัมพันธ์การเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยสอดแทรกในการสอนแต่ละรายวิชา 

2.3) มอบหมายงานท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังในระดับรายบุคคลและระดับกลุ่มโดยใช้
วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสัมภาษณ์ การสังเกตใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม แบบบันทึก
หรือแบบประเมินและแบบวัดท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
1.2) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
1.3) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) ฝึกการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ  
เพ่ือนํามาใช้ในการวิจัย การประมวลผลทางสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2) ฝึกการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นในการทําวิจัย ตลอดจนซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการ
ฝึกทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

2.3) ฝึกการนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะในการสื่อสาร 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากเล่มรายงานและประเมินผลความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษจากการ
นําเสนอผลงานวิจัยและการรายงานโดยใช้รูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย อาทิการสังเกตการสัมภาษณ์  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษา 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

                   
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                   

 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                   

GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

                   
 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 

                   

GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 
Gesture of Balance 
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 

Arts for life 
                   

 
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Digital Literacy 
                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GESO100 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
                   

 
GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 
GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
                   

GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Economics in Daily Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                   

 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information 
                   

 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 
GESO111 รู้ทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 
GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

Democratic Citizenship Education 
                   

 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO114 การต่อต้านทุจริต 

Anti-Corruption 
                   

GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King’s Philosophy for Local Development

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Design Thinking and Innovation for New Age 
Entrepreneurs 

                   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                     
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment                     
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                     
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                     
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                     



(มคอ.2) หน้า 75 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                     
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable Development                    

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdoms                    

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 
Plants in Daily Life                    

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
Household Solid Waste Management                    

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
Sustainable Energy                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercises for Health 
                   

 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
                   

 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 

Family Dimension of Science and Art 
                   

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 
Creation Inspiration in Artworks 

                   

GESS107 วิถีสุขภาพ 
Healthy Life 
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESS108
  

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

                   

GESS109
  

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
21st Century Skills for Living and Occupations 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

วิชาแกน  
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment             

HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services             

วิชาเอกบังคับ             
ENG113 การอ่านเบื้องต้น 

Basic Reading              

ENG213 การเขียนเบื้องต้น 
Basic Writing              

BENG111 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจในชีวิตประจําวัน (CWIE) 
Listening and Speaking English in Daily Life 

             

BENG112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ (CWIE) 
Listening and Speaking English in Workplace 

             

BENG211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (CWIE) 
Listening and Speaking in Business English 

             

BENG212 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ (CWIE) 
Listening and Speaking English in Various Situations 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
Business English Grammar Structure 1 

             

BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
Business English Grammar Structure 2 

             

BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
Business English 1              

BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2              

BENG264 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา 
English for Language Proficiency Test              

BENG276 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม (CWIE)  
English for Hotel Business 

             

BENG278 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (CWIE) 
English for Tourism 

             

BENG373 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดอีเวนต์ (CWIE) 
English for Event Business 

             

BENG394 การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Practical Development for Professional Experience in Business English
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

BENG421 การแปลทางธุรกิจ 
Business English Translation              

BENG460 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจเบื้องต้น 
English for Basic Business Presentation

             

BENG464 การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing              

BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Independent Study for Business English              

วิชาเอกเลือก   
BENG245 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

English in Cross-cultural Communication
             

BENG277 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม (CWIE) 
English for Hotel Operation 

             

BENG279 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยว (CWIE) 
English for Tour Guiding 

             

BENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Works 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน  
English for Mass Media              

BENG370 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในสายการบิน  
English for Airline Service 

             

BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์ (CWIE) 
English for MICE Business 

             

BENG374 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

             

BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 
English Camp for Community 

             

BENG411 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Learning Design and Management as the Foreign Language              

BENG462 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารการตลาด   
Business English for Marketing Communication

             

BENG463 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมขนส่ง     
English for Transportation Industry 

             

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา              
BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 

Preparation for Professional Experience in Business English  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Field Professional Experience in Business English

             

BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Co-operative Education Preparation in Business English

             

BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Co-operative Education in Business English
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3 ผลงานนักศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจัย 

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ      
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 
โดยการวิจัย อาจจะดําเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบน้ันๆ 

2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขท่ีกําหนดของ

สาขาวิชา ได้แก่ ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมวิชาเอกไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 และคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกไม่ตํ่า

กว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการทํางานแก่อาจารย์

ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกท้ังตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพ  
มีจรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นแบบอย่าง
ของคุณลักษณะท่ีดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ 
สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ท่ีดี ท่ีมีต่อผู้เรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 
Greet) เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนคณะผู้บริหารได้พบปะและทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือทํา   
ความรู้จักกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของบุคลากร 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะนํากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ีใช้ปัจจุบัน 

2.2 ศึกษาและช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศ 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังน้ี 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2.3.5 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน 
ท้ัง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้า
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบัน
ท่ีเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่ อีกท้ังสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ มนการสอน หรือการทํางาน 
นอกเหนือจากงานสอน ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกท้ังการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
3.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
3.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
3.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย 
3.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ
กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียน    

การสอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา 

1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าท่ีควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 
2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ดําเนินการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี 

2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เม่ือครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกําหนดของหลักสูตร และ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การจัดทําข้อสอบส่งให้มหาวิทยาลัย แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าท้ังหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ท่ีสังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม  

โดยการแนะนําหลักสูตร คณาจารย์ และคณาจารย์จะให้คําแนะนําแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา    
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มารยาทการแต่งกายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ช้ีแจงกิจกรรมของ
หลักสูตรท่ีนักศึกษาต้องเข้าร่วม 

3.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
พ้ืนฐาน ซ่ึงจําเป็นต่อความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู้
ก่อนเข้าเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษา  

โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
คนจะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

3.3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้  
โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยมีการกําหนดช่ัวโมงให้
คําปรึกษา (home room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล 
นอกจากน้ียังมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21  

3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม
อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือช้ันเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ 
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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3.4.2 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การปฏิบัติงานในท้องถ่ิน โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าถึงท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซ่ึงการเพ่ิมทักษะดังกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่ และการสําเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตํารา 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ท้ังน้ีภายใต้กระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดย
มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีจะรับใหม่ในอัตราน้ัน ๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัครการ
สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการทํางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ใหม่จัดทําตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอคําปรึกษาด้านวิชาการ 

4.1.5 มาหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะ ๆ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสตูรเพ่ือทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยพิจารณาอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 
จากอาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีท่ีอาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
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4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํา สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
กําหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาท่ีต้องการความเช่ียวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางช่ัวโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ท้ัง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่ ท้ังสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน หรือการทํางาน
นอกเหนือจากงานสอน ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกท้ังการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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3) ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่มนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิท่ีเกี่ยวข้อง 

4) จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย
ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 

5) จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 

6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7) จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

8) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติท่ี
ดีในการทํางาน 

10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

11) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน   

การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา 
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและ    
การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าท่ีในการกํากับการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือให้

ดําเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีได้วางแผนไว้ 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหน่ึงคนต่อปี และมีการคํานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อม อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอนเคร่ืองมือ

ในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ีสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลท่ี
จะให้สืบค้น ส่วนระดับคระมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1 .  จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ท่ี ทั น ส มั ย เ พ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 . มีคอมพิวเตอร์ ท่ี ทันส มัยและ  
มีประสิทธิภาพสูง 

1 . จั ด เต รียม ห้องปฏิ บั ติ ก าร ท่ี
ทั น ส มั ย แ ล ะ เพี ย งพ อ เพ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการเรียนการสอน 
2 .  จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้องป ฏิ บั ติการคอมพิ วเตอร์ ท่ี
นักศึกษาสามารถหาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ ด้ วยตน เองด้วย จํานวนและ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพ่ือให้
บริการท้ั งหนังสือ ตําราและสื่ อ
ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ท่ีสํานักวิทยา
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 . รวบ รวม ทํ าสถิ ติ จํ าน วน  
อุปกรณ ์การเรียนการสอนต่อหัว
นักศึกษา ช่ั วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ 
2.จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นัก ศึ กษ าต่อก ารให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป็น นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ มีส่วนในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือสําหรับให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือหนังสือด้วย 
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ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้องจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี
4

ปีท่ี
5 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี
4

ปีท่ี
5 

ละหน่ึงครั้ง 
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12
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หมวดท่ี  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 
1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน

รายวิชา 
1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ

การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังน้ี 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม     
การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายการกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน โดยสรุป
ภาพรวมรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.
3-มคอ .6 โดยนําเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามลําดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ การประเมิน
ข้อสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เม่ือครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรนําข้อมูล 2.1 ข้อ 2.2 นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชน้ีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 7  

ข้อ 7  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นท่ีควรปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผล      
การดําเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุก ๆ  5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และ
ผลการวิจัยใหม่ ๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นลําดับ เม่ือย้อนอดีตความเป็นมาของการ

เปิดเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 
ปี พ.ศ. 2532 เริ่มจัดต้ังโปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจข้ึนสังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศและเปิดรับ

นักศึกษา ถัดมาในปี พ.ศ. 2547 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผลิตบัณฑิตได้ 12 รุ่น จึงปิดการสอน
ช่ัวคราว เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาภาคค่ํามากเกินไป และทําให้อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอกับนักศึกษา 
อีกท้ังประธานโปรแกรมในสมัยน้ันได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้
เปิดรับนักศึกษาใหม่อีกครั้ง และมีการเปล่ียนแปลงการบริหารหลักสูตรโดยไม่มีภาควิชา แยกเป็นสาขา
ภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจและได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเดิมของสถาบันราชภัฏ  
พ.ศ. 2543 เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยใช้พ้ืนฐานกรอบแนวคิดจากหลักสูตรเดิมปรับรหัส
วิชา ช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชาครอบคลุมเน้ือหาเดิมให้ทันสมัยและคํานึงถึงหลักยุทธศาสตร์ การบริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตลอดจนยุทธศาสตร์การบริหารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ด้วยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ปัจจุบันสาขาวิชา
ดําเนินการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560 
ตามลําดับ 
 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

จากสภาวการณ์สังคมโลกท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากข้ึน และต้องพ่ึงพาระหว่างกันมากข้ึน 
ระบบการศึกษาจึงต้องปรับให้เข้าสภาพสังคมท่ีจะถูกหลอมรวมกันในอนาคต กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) จึงถูก
กําหนดข้ึน โดยเป็นกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มีการเช่ือมโยง
ต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต และมุ่งให้คุณวุฒิของสถาบันในประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยม่ันใจ
ถึงคุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ .ศ . 2560 และดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนจะครบรอบการปรับปรุงในปี  
พ.ศ. 2565 ซ่ึงการปรับปรุงในรอบน้ีได้ดําเนินการปรับปรุงตามกระบวนการ Backward Curriculum 
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Design โดยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ผลประเมินจาก
บัณฑิต ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาษาอังกฤษ นําข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นผลการเรียนรู้ท่ีต้องเกิดข้ึนกับ
บัณฑิตเม่ือเรียนจบหลักสูตร และเพ่ิมกระบวนการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยการ
กําหนดผลลัพธ์  การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา และกําหนดให้นักศึกษาเข้าสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) แล้วนําคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ของสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ ท่ีเกิดกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี และประเมินความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
ข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ี 35/2563 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ี 925/2563 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 เดือนตุลาคม 
2563 

4. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 เดือนพฤศจิกายน 2563 และประชุม 
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 14 เดือนธันวาคม 2563 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
6. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม 2563  
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
8. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 67(1/2564)   

เม่ือวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
10. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือนมีนาคม 2564 
11.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
12. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและชุดวิชา (Module) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 2(2/2564) เม่ือวันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
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13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
14. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
16. จัดส่งหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ในการ
พิจารณาการรับทราบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 คุณพรทิพา  ไชยนิมิตร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าวกรุงเทพฯ 
2 อาจารย์ภิสันต์ิ  ตินะคัต วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 อาจารย์ ดร.ธนางกูร  ขําศรี ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4 อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ  นวาวัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 อาจารย์ทิศากร   ไชยมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 อาจารย์อธิษฐาน  งามกิจวัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7 อาจารย์ณัฐกานต์  เส็งช่ืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

8 อาจารย์สิรินญา  ศรีชมภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร 1  : อาจารย์ภิสันติ์  ตินะคัต 
ตําแหน่งทางวิชาการ   : อาจารย์ 
สังกัด     :  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร 2   :  อาจารย์ ดร. ธนางกูร  ขําศรี 
ตําแหน่งทางวิชาการ   :  อาจารย์ 
สังกัด     :  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รายละเอียดข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงช่ือหลักสูตร เช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจบริการ 

ใช้ช่ือหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เน่ืองจาก 

1. เป็นหลักสูตรท่ีมีผู้สนใจเข้าเรียนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
เน่ืองจากเริ่มเป็นท่ีรู้จักในโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ 

2. เป็นหลักสตูรท่ีมีเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. ปรับปรุงเพ่ิมหลักการและเหตุผล ในความสําคัญ
ของหลักสูตร ในหมวดท่ี  2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร  

ปรับปรุงแล้ว ในหน้า 7 

3. เพ่ิ มผลลัพ ธ์การเรี ยนรู้ ในแ ต่ละ ช้ัน ปีของ
นักศึกษา  

ปรับปรุงแล้ว ในหน้า 8 

4. ปรับปรุงรายวิชาเอกบังคับ 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 

ปรับปรุงรายวิชาแล้ว ตามลําดับ ดังน้ี 
- การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
- การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 

  - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
- การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- ปรับออก 

  - ปรับออก 
5. ปรับคําอธิบายวิชา 

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

ปรับคําอธิบายรายวิชาท้ัง 2 วิชา เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีมี
สาขาวิชาอ่ืน ท้ังภายในและภายนอกคณะสนใจมาเรียน 
ในหน้า 56-57 
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รายละเอียดข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
6. ปรับเปลี่ยนรายวิชา 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 
- ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์ 
- ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 

ปรับเปลี่ยนรายวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ ดังน้ี 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1  
เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2  
เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจ
โรงแรม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1  
เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2  
เปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเท่ียว 
- ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์ 
คงไว้ในวิชาเอกเลือก แต่เพ่ิมรายวิชาเอกบังคับ คือ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการจัดอีเว้นท์ 
- ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน ปรับออกจากแผนการ

เรียน 
7. เพ่ิมรายวิชา 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการจัดอีเว้นท์ 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศเบ้ืองต้น 

เพ่ิมรายวิชาใหม่และคําอธิบายรายวิชา ในหน้า 60 

8. ปรับลดรายวิชาลง ทําให้จํานวนหน่วยกิต 
รวมลดลง 

จํานวนหน่วยกิตรวมลดลง 
เดิม 137 หน่วยกิต 
ใหม่ 135 หน่วยกิต 

9. ปรับแผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียน ปรับแผนการเรียนในทุกภาคเรียนใหม่ หน้า 29-35 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565   

จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม  2563 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแก้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ให้ลดลง เพ่ือให้มีความน่าสนใจ 
ปรับแก้จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 
135 หน่วยกิต  ลดลงเหลือ 132 หน่วยกิต 

2.  ปรับลดวิชาเอกลง 1 รายวิชา เพ่ือให้จํานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรลดลง 

ปรับรายวิชาเอกบังคับออก 1 รายวิชาคือ LING152 
สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ และนําเน้ือหา
บางส่วน เพ่ิมเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

3. ปรับคําอธิบายรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 1 และ 2 ท่ีซํ้าซ้อนกัน ให้แตกต่างกัน 

ปรับคําอธิบายรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 
และ 2 

4. เรียงลําดับรายวิชาให้ตรงกันและสอดคล้องกัน
ท้ังหลักสูตร 

เรียงลําดับรายวิชาให้ตรงกันและสอดคล้องกัน ท้ัง
หลักสูตร 

5. ปรับแก้ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ปรับแก้ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง 

6. ปรับแก้ตัวอักษรท้ังเล่มหลักสูตร ปรับแก้ตัวอักษรท้ังเล่มหลักสูตร 
7. เพ่ิมค่า SD (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เพ่ิ มค่ า SD (ค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน ) ใน ทุกตาราง

แบบสอบถามในการปรับปรุงหลักสูตร 
8. เพ่ิมภาคผนวก จ เทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ิมภาคผนวก จ เทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565  
จากคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ในการประชุมครั้งท่ี 67 (1/2564) เมื่อวันท่ี 11  กุมภาพันธ์  2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับลดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลง ปรับลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตรลง จากเดิม 133 หน่วย

กิต ลดลงเหลือ 130 หน่วยกิต 
2. เรียงคําอธิบายรายวิชาใหม่ เรียงคําอธิบาย

ภาษาไทยก่อน และตามด้วยคําอธิบายภาษาอังกฤษ
เรียงคําอธิบายรายวิชาใหม่ ให้คําอธิบายภาษาไทยก่อน 
และตามด้วยคําอธิบายภาษาอังกฤษ 

3. ปรับรายวิชาออก 1 รายวิชา คือวิชา ระเบียบ ปรับรายวิชาออก 1 รายวิชา คือวิชา ระเบียบวิธีวิจัย 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
วิธีวิจัย และคงไว้ในรายวิชา การศึกษาอิสระ เพ่ือให้
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรลดลง เน่ืองจากเป็น
รายวิชาที่มีความคล้ายคลึงกัน 

และคงไว้ในรายวิชา การศึกษาอิสระ 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565  
จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ในการประชุมคร้ังท่ี 84 (1/2564) เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับ เปลี่ ยน วิชาโท  เช่น  เปลี่ ยน เป็น
ร าย วิ ช า  ภ าษ า อั งก ฤษ เพ่ื อ ก าร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 

คงไว้เช่นเดิม เน่ืองจากรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม ได้จัดเป็น
ชุดวิชาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(CWIE)  

2. ควรแทรกเน้ือหา negotiation การเจรจา
ต่อรอง ในรายวิชาการฟังและการพูด 

เพ่ิมเน้ือหา เรื่องการเจรจาต่อรอง ในรายวิชา BENG211
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

3. ควรเพ่ิมเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับ การอ่านแผนภูมิ
ต่าง ๆ  

เพ่ิมเน้ือหา การอ่านและการเขียนแผนภูมิและการ
อ ธิบ าย ข้ันตอนท าง ธุ รกิ จ  ใน ราย วิชา  BENG361
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

4. ในรายวิชาการนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ควรเปลี่ยนช่ือรายวิชาใหม่ 

เปลี่ยนเป็น BENG460 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ
ทางธุรกิจเบ้ืองต้น 

5. ในรายวืชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหว่าง
ประเทศเบ้ืองต้น ควรปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา เพ่ือให้ เป็นรายวิชาทางภา
อังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

เปลี่ยนเป็น BENG374 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

6. ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านธุรกิจ มีการจัดชุดวิชาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน (CWIE) เพ่ือให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านการทํางานใน
สถานประกอบการจริง 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565  จากคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) 

ในการประชุมครั้งท่ี 2(2/2564)  เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.ปรับคํ าอ ธิบายรายวิชาท่ี เป็น  CWIE ให้ เป็น
รูปแบบเดียวกัน โดยเน้นการฝึกปฎิบัติจริง 

ปรับคําอธิบายเพ่ิมเติม ได้แก่ วิชา 
-การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการจัดอีเวนต์ 

2.ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชาแกน
คณะ 2 รายวิชา คือ 
-ศิลปะการถ่ายทอด 
-ศิลปะการบริการ 

ปรับเปล่ียนช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชาแกนนคณะ 2 
รายวิชา  
 

3.ปรับเปล่ียนช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชาเอก  2 
รายวิชา เพ่ือสื่อความหมายให้กว้างข้ึน 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบโทอิค 
-ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์ 

ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชาเอก  2 รายวิชา 
เป็น 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษา 
-ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมขนส่ง 

4.หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ CWIE ควร
เพ่ิมแผนการจัดการศึกษา และเอกสารลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการด้วย 

เพ่ิมเอกสาร ในภาคผนวก ฉ 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565  
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข” - 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรเดิม ปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Business English) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts (Business English) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

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

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 

วิชาเอก : ไม่มี วิชาเอก : ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง 
ปรัชญาของหลักสูตร 
            บัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้วยจิตสํานึกในการ
ให้บริการ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มี
ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้วยจิตสํานึกในการให้บริการ  

ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

ความสําคัญของหลักสูตร : 
ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนภาษาอังกฤษจึงเข้า
มามีบทบาทอย่างมากและยังเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารตั้งแต่ระดับบุคคลองค์กรตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงองค์กรระดับสากลด้วยเหตุผลดังกล่าวการศึกษาในประเทศไทยจึงตระหนักถึง
บทบาทและความสําคัญของภาษาอังกฤษผู้เรียนจึงควรให้ความสําคัญกับการเรียนเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาการประกอบอาชีพให้กับตนเองสถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นองค์กร
หลักในการจัดการศึกษา โดยให้ความสําคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ

ความสําคัญของหลักสูตร : 
           ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนภาษาอังกฤษ
จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากและยังเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารตั้งแต่ระดับบุคคล
องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงองค์กรระดับสากลด้วยเหตุผลดังกล่าวการศึกษาใน
ประเทศไทยจึงตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของภาษาอังกฤษผู้เรียนจึงควรให้
ความสําคัญกับการเรียนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการประกอบอาชีพให้กับตนเอง
สถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาโดยให้ความสําคัญต่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนา

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงตระหนักในบทบาทของการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านธุรกิจ และธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถมี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพที่ตนเอง
สนใจมีทักษะในการสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจนเป็นผู้มีจิตบริการและจิตสาธารณะต่อสังคมและท้องถิ่น 

ท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงตระหนักในบทบาท
ของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านธุรกิจ และธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพที่มีความรู้
ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในการ
ประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจมีทักษะในการสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจนเป็นผู้มีจิตบริการ และจิต
สาธารณะต่อสังคมและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ หรือบริบท
ต่างๆในสายงานธุรกิจ ธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ 
     1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและจิตสํานึกที่ดีต่อการ
พัฒนาสังคม รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
     1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ในการวางแผน และการบริหารจัดการงาน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม มี
จรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและงานบริการ (Service Mind) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ หรือ
บริบทต่างๆ ในสายงานธุรกิจ ธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
     1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและจิตสํานึกที่ดี
ต่อการพัฒนาสังคม รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
     1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ในการวางแผน และการบริหารจัดการงาน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มี
จรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและงานบริการ (Service Mind) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมุ่งเน้นให้

ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตาม
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.4.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ หรือบริบทต่างๆในสายงานธุรกิจ หรือ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
และท้องถิ่นตามศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
ธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

1.4.2 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและจิตสํานึกที่ดีต่อการพัฒนาสังคม รู้จักการ
เป็นผู้นําและผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.4.3 มีความรู้ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหา
ความรู้ในการวางแผน และการบริหารจัดการงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         1.4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและงานบริการ 

1.4.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ หรือบริบทต่างๆในสายงาน
ธุรกิจ หรือธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

1.4.2 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและจิตสํานึกที่ดีต่อการพัฒนาสังคม 
รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.4.3 มีความรู้ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
แสวงหาความรู้ในการวางแผน และการบริหารจัดการงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          1.4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณ และ
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและงานบริการ 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              ไม่น้อยกว่า       127  หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า        30  หน่วยกิต 
         2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                          ไม่น้อยกว่า        15  หน่วยกิต 
         2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 
         2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต 
         2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต 
         2.1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย      ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต 
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                               ไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาแกน                                                      3  หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาเอก                                   ไม่น้อยกว่า        81  หน่วยกิต 
       เอกบังคับ                                                        51  หน่วยกิต 

หลักสูตร  
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 ไม่น้อยกว่า   130       หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร                                                          
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไมน่้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
          2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                            ไม่น้อยกว่า    15        หน่วยกิต 
          2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
          2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
          2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
          2.1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย        ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า    94  หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาแกน                                           4  หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า    68     หน่วยกิต 

1) เอกบังคับ                                47  หน่วยกิต 

- ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร  
- ปรับจํานวนรายวิชาและหน่วย
กิตในวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
เนื่องจากปรับเป็นวิชาเอก-โท
โดยผนวกรายวิชาที่ เนื้อหามี
ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงเข้า
ด้วยกัน  และเพิ่มรายวิชาเพื่อ
สัมพันธ์กับวิชาแกนของคณะ 
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 เอกเลือก                                   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
            วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา                     7  หน่วยกิต 
 
    2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 

2) เอกเลือก                  ไม่นอ้ยกว่า   21  หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา                 7     หน่วยกิต 

           2.2.4 วิชาโท                ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 
      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาแกน  วิชาแกน    
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 

ASEAN Culture 
3(2-2-5) 

- - 
- ปรับลดรายวิชา 

- - - HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเป็นเนื้อหา
พื้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา 

- - - HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services 

2(1-2-3) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเป็นเนื้อหา
พื้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา 

วิชาเอก วิชาเอก  
- - - ENG113 การอ่านเบื้องต้น 

Basic Reading  
3(3-0-6) ปรับรายวิชาเพิ่มจากหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

- - - ENG213 การเขียนเบื้องต้น 
Basic Writing 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มจากหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
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ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

- - - BENG111 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจในชีวิตประจําวัน
(CWIE) 
Listening and Speaking English in Daily Life 

1(0-2-1) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 

- - - BENG112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
(CWIE) 
Listening and Speaking English in Workplace 

1(0-2-1) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 

- - - BENG211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ(CWIE) 
Listening and Speaking in Business English 
 

1(0-2-1) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 

- - - BENG212 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
(CWIE) 
Listening and Speaking English in Various 
Situations 

1(0-2-1) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 

BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5) ปรับจํานวนหน่วยกิตทฤษฎีและ
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Business English Grammar Structure 1 Business English Grammar Structure 1 ปฏิบัติ “3(2-2-5)” 

BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English Grammar Structure 2 

3(3-0-6) BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English Grammar Structure 2 

3(2-2-5) ปรับจํานวนหน่วยกิตทฤษฎีและ
ปฏิบัติ “3(2-2-5)” และเงื่อนไข
ร าย วิ ช า  “วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น : 
BENG161” 

BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

3(3-0-6) BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

Taking and leaving message on the phone, Making an 
appointment, Memorandum, Business Letter Format, Letter of Inquiry and 
Replies, Letter of Complaints and Adjustment 

การรับ-ฝากข้อความทางโทรศัพท์ การนัดหมายทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึก
ข้อความรูปแบบจดหมายทางธุรกิจ จดหมายสอบถามข้อมูลและตอบกลับ จดหมายร้องเรียน
และจดหมายตอบกลับ 

Practicing business English communication in different 
telephoning situations: making and receiving a call, connecting 
someone, taking and leaving messages, confirming information, listening 
to and leaving a message, and finishing a conversation; practicing English 
usage in an introduction to office work; and using office equipment 

การฝึกวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการสนทนาทางโทรศัพท์ใน
สถานการณ์ต่างๆ การต่อสายโทรศัพท์ การรับข้อความ การฝากข้อความ การยืนยัน
ข้อมูล การฟังและฝากข้อความและการจบบทสนทนา  อีกทั้งฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
สําหรับงานสํานักงานเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์สํานักงาน 

BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
Business English 2 

3(3-0-6) BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) ปรับ คํ าอ ธิบ ายราย วิชาและ
เงื่อน ไขรายวิชา  “วิชาบั งคับ
ก่อน: BENG261” Product and Service, Hotel Business, Banking Transaction, 

Secretarial Responsibility, Job Application and Resume, Import and Export 
สินค้าและบริการ ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม การทําธุรกรรมทางธนาคาร บทบาท

หน้าที่ของเลขานุการ การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การนําเข้าและส่งออกสินค้า 

Studying vocabulary, expressions, and styles of both formal 
and informal business correspondence: inquiry and reply letter, claim 
and adjustment letter, sales letter and invitations, congratulation letter, 
condolences letter, appreciation letter and apology letter 

การเรียนรู้คําศัพท์ สํานวนและรูปแบบการเขียนจดหมายแบบเป็น
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ทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถามข้อมูลและ
จดหมายตอบกลับ จดหมายร้องเรียนและจดหมายตอบรับข้อร้องเรียน จดหมายเสนอ
ขายสินค้าและบริการ จดหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี จดหมายแสดงความ
เสียใจ จดหมายแสดงความขอบคุณ และจดหมายแสดงความขอโทษ 

- - - BENG264 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษา 
English for Language Proficiency Test 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ ในงานต่ างๆและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

- - - BENG276 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม (CWIE) 
English for Hotel Business 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ ในงานต่ างๆและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 

- - - BENG278 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว(CWIE) 
English for Tourism 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 

- - - BENG373 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดอีเวนต์ (CWIE) 
English for Event Business 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 
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BENG393 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ  

Research Methodology in Business English 
3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

- - - BENG394 การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Practical Development for Professional 
Experience in Business English 

1(45) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE 

- - - BENG421 
 

การแปลทางธุรกิจ 
Business English Translation 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Business Presentation and Business Talks 

3(2-2-5) BENG460 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจเบื้องต้น  
English for Basic Business Presentation 

3(2-2-5) ป รั บ ชื่ อ วิ ช าและ คํ าอ ธิบ าย
รายวิชา 

 ความรู้เบื้องต้นในการนําเสนอ การแนะนําตัวเอง การนําเสนอแผนภูมิ
ต่าง ๆ การนําเสนอสินค้า การนําเสนอกระบวนการต่าง ๆ และการนําเสนอจังหวัด 
 Introductions, introducing yourself, diagram, chart, table, 
products, processing, provinces 
 

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนําเสนองานภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ 
เช่น การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจและการนําเสนอ
ข้อมูลทั่วไป โดยครอบคลุมถึงวิธีการเรียบเรียงความคิด ขั้นตอนและวิธีการ
นําเสนอ รวมทั้งการใช้สื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 Basic English for business presentation in different kinds 
of information including academic, business, and etc., organizing 
ideas, steps and methods of presentation, and use visual aids 
effectively  

  

 
 

 
BENG464 การเขียนเชิงธุรกิจ 

Business Writing 
3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา

ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ และ
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ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Independent Study for Business English 

3(2-2-5) BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Independent Study for Business English 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

- - - BENG245 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
English in Cross-cultural Communication 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

- - - BENG277 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม(CWIE) 
English for Hotel Operation 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

- - - BENG279 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยว(CWIE) 
English for Tour Guiding  

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่มเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ภ าษ า อั งก ฤษ สํ าห รั บ นํ า ไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

BENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  
 English for Works 

3(2-2-5) BENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  
 English for Works 

3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อเพิ่ม
เนื้อหาภาษาอังกฤษสําหรับนําไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน 

Asking for information, Telephone, Invitations, Receiving visitors, Letter 
of application, Resume & Forming filling, and Minutes of a meeting  

สอบถามข้อมูล การโทรศัพท์ การเชื้อเชิญ การต้อนรับแขกผู้มาเยือน จดหมายสมัคร
งาน ประวัติย่อและการกรอกใบสมัครงาน การเขียนบันทึกรายงานการประชุม 

การสอบถามข้อมูล การโทรศัพท์ การนัดหมาย การเชื้อเชิญ การ
ต้อนรับแขกผู้มาเยือน การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและการกรอกใบสมัครงาน การ
อ่านและเขียนแผนภูมิ การอธิบายขั้นตอนและข้อมูลต่าง ๆ ทางธุรกิจ 

Asking for information, Telephoning, making appointments, 
Invitations, Receiving visitors, Letters of application, Resume & Form-filling, 
reading and writing charts, explaining process and information in business 
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BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 

 English for Mass Media 
3(2-2-5) BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 

 English for Mass Media 
3(3-0-6) ปรับจํานวนหน่วยกิต 

BENG370 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในสายการบิน  
English for Airline Service 

3(2-2-5) BENG370 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในสายการบิน  
English for Airline Service 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์  
English for MICE 

3(2-2-5) BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์ (CWIE) 
English for MICE Business 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาภาษา อังกฤษเพิ่มคํา
ว่า “Business” 

- - - BENG374 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่ม 

BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน  
English Camp for Community 

3(2-2-5) BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน  
English Camp for Community 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

- - - BENG411 
 

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
Learning Design and Management as the Foreign 
Language 

3(2-2-5) ปรับรายวิชาเพิ่ม 

- - - BENG462 
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารการตลาด 
Business English for Marketing Communication 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาเพิ่ม 

- - - BENG463    ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมขนส่ง  
English for Transportation Industry 

3(3-0-6) ปรับรายวิชาเพิ่ม 

BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Preparation for Professional Experience in Business 
English 

2(90) BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  (CWIE) 
Preparation for Professional Experience in 
Business English  

2(90) ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อเพิ่ม
เนื้อหาภาษาอังกฤษสําหรับนําไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้สอดคล้องกับ CWIE และปรับ

Provision and preparation of needed experiences for students’ full 
time internship. Good knowledge required is adjustment of personalities, 

Provision and preparation of needed experiences for in 
workplaces with government and private organizations 
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behaviors, language skills, and attitude of business English field in varieties of 
simulation. 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความรู้ 
คุณสมบัติ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยใช้สถานการณ์จําลองใน
รูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

การเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนได้ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพใน
สถานการณ์จรงิตามสถานประกอบการณ์จริง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จํานวนหน่วยกิต 

BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Field Professional Experience in Business English 

5(450) BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Field Professional Experience in Business English 

5(450) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อเพิ่ม
เนื้อหาภาษาอังกฤษสําหรับนําไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆ  และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามสายงาน
ให้ สอดค ล้องกับ  CWIE ปรับ
จํานวนหน่วยกิต และปรับวิชา
บังคับก่อน“วิชา BENG391” 

Full-time internship in co-operative company for at least 450 
hours. The training is for their occupation in the future. 

การฝึกงานแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการ ไม่ต่ํากว่า 450 ชั่วโมง เพื่อ
รองรับงานที่เหมาะสมในอนาคต 

Provision and preparation of needed experiences for 
students’ full-time internship. Good knowledge required is adjustment 
of personalities, behaviors, and attitude of business English field in 
varieties of services  

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มี
ความรู้ คุณสมบัติ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยใช้
สถานการณ์จําลองในรูปแบบงานบริการด้านต่างๆ 

BENG498     เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                       1(45) 
                 Co -operative Education Preparation in Business English 

BENG498    เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE)                        1(45) 
                 Co -operative Education Preparation in Business English 

ปรับเงื่อนไขรายวิชา“วิชาบังคับ
ก่อน:  BENG393” 

BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Co -operative Education in Business English 

6 ) --(  BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 
Co -operative Education in Business English 

6 ) --(  ไม่เปลี่ยนแปลง 

ENG111 การฟังและการพูด 1 
Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

ENG112 การฟังและการพูด 2 
Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 
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BENG271 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 

 English for Hotel 1 
3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 

ENG319 กลวิธีการอ่านเบื้องต้น 
Basic Reading Strategies 

3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 

ENG415 การวิเคราะห์กลวิธีในการอ่านระดับสูง 
Genre  Analysis Application in Reading 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

ENG416 การย่อความและขยายความ  
Summarizing and Paraphrasing 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

BENG263 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและธุรกิจ Academic  and 
Business Writing 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

LING152 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 
English Phonetics and Phonology 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

ENG215 การฟังและการพูด 3  
Listening and Speaking 3 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

ENG321 การแปล 1  
Translation 1 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

BENG272 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2  
English for Hotel 2 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

MG260 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
International Business Management 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

TH113 หลักการมัคคุเทศก ์ 
Principles of Tour Guide 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

TH121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโรงแรม  3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 
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Introduction to Hotel 

TH311 ธุรกิจการบิน  
Airline Business 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

ENG341 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา  
Socio -cultural Background of English Speaking Countries 
 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

BENG274 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  
English for Tourism 1 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

BENG275 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 
 English for Tourism 2 

3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

CN363 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  
Chinese for Hotel 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

CN461 ภาษาจีนธุรกิจ  
Business Chinese 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนท่ี 1  สรุปความต้องการศึกษาต่อ/สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
1) ผลประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 5 คน 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127 หน่วยกิต 4.20 0.45 มาก 
2.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต 4.20 0.45 มาก 
3.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  91 หน่วยกิต  4.60 0.55 มากท่ีสุด 
    3.1 วิชาแกน  จํานวน 3 หน่วยกิต 4.40 0.89 มากท่ีสุด 
    3.2 วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
    3.3 วิชาเอกเลือก  จํานวน 30 หน่วยกิต 4.40 0.89 มากท่ีสุด 
    3.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต  4.20 0.45 มาก 

รวม 4.40 0.60 มากท่ีสุด 
หมายเหตุ การแปลผลระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สห
กิจศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมาคือ วิชาเอกเลือก วิชาแกน (ค่าเฉลี่ย 4.40) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด
คือจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเลือกเสรี (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
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ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
2. มีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3. งบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4. มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. มีแผนรับนักศึกษาที่ต่อเน่ืองชัดเจน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย 4.20 0.45 มาก 
9. มีระบบการให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10. มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและ
คณะอย่างเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.56 0.39 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการบริหารจัดการของ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีระบบการให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
5.00) รองลงมาคือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม และมีการวางแผนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และงบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 
4.80) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและคณะ
อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
    ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์
เพียงพอต่อการเรียนรู้ 

4.20 0.45 มาก 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 
 

4.60 0.55 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
3. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
ด้วยตนเอง 

4.20 0.45 มาก 

4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.20 0.45 มาก 

5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 
รวม 4.28 0.47 มากที่สุด 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้ มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลด้วยตนเอง  
มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 

(1) วิชาแกน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 4.40 0.55 มากที่สุด 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาแกน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.40)  

(2) วิชาเอกบังคับ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

ENG111 การฟังและการพูด 1 4.20 0.45 มาก 
ENG112 การฟังและการพูด 2 4.40 0.55 มากที่สุด 
ENG319 กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้น 4.20 0.45 มาก 
ENG321 การแปล 1    4.00 0.71 มาก 
ENG415 การวิเคราะห์กลวิธีในการอ่านระดับสูง 4.20 0.45 มาก 
ENG416 การย่อความและการถอดความ 4.00 0.71 มาก 
LING152 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ      4.00 0.71 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 4.00 0.00 มาก 
BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 4.20 0.45 มาก 
BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 4.20 0.45 มาก 
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 4.40 0.55 มากที่สุด 
BENG263 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและธุรกิจ 4.40 0.55 มากที่สุด 
BENG271 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 4.60 0.55 มากที่สุด 
BENG274 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 4.20 0.84 มาก 
BENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 4.60 0.55 มากที่สุด 
BENG393 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ  4.20 0.84 มาก 
BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.60 0.55 มากที่สุด 
BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.40 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.55 มากที่สุด 
   จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความ
เหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 7 รายวิชา และอยู่ในระดับมาก 11 
รายวิชา 

(3) วิชาเอกเลือก 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

ENG215 การฟังการพูด 3 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
ENG341 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
เจ้าของภาษา  

4.20 0.84 มาก 

BENG272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
BENG275 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 4.20 0.84 มาก 
BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
BENG370 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสายการบิน 4.20 0.84 มาก 
BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 4.40 0.55 มากท่ีสุด 
MG260 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 4.40 0.55 มากท่ีสุด 
CN377 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 4.20 0.84 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
CN471 ภาษาจีนธุรกิจ 4.40 0.89 มากท่ีสุด 
TH113 หลักการมัคคุเทศก์ 4.20 0.84 มาก 
TH121 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานโรงแรม 4.40 0.55 มากท่ีสุด 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
TH311 ธุรกิจการบิน 4.20 0.45 มาก 

รวม 4.37 0.67 มากท่ีสุด 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.37)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 8 รายวิชา และอยู่ในระดับมาก 6 รายวิชา 

(4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.40 0.89 มากท่ีสุด 
BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.20 0.84 มาก 

รวม 4.45 0.71 มากท่ีสุด 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 รายวิชา และอยู่ในระดับ
มาก 1 รายวิชา 
  จากผลดังกล่าว จะเห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
วิชาพบว่า ทุกกลุ่มรายวิชาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย 4.45) กลุ่มวิชาแกน (ค่าเฉลี่ย 4.40) กลุ่มวิชาเอกเลือก (ค่าเฉลี่ย 4.37) และกลุ่มวิชาเอกบังคับ
(ค่าเฉลี่ย 4.27) 
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2) ผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 166 คน 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนคน รอ้ยละ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 55 27.09 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 45 22.17 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 48 23.65 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 34 16.75 
บัณฑิต รหัส 59 21 10.34 

รวมท้ังส้ิน 203 100 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
1.  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127 หน่วยกิต 4.20 0.21 มาก 
2.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต 4.08 0.21 มาก 
3.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  91 หน่วยกิต  4.16 0.26 มาก 
    3.1 วิชาแกน  จํานวน 3 หน่วยกิต 4.07 0.21 มาก 
    3.2 วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต 4.07 0.24 มาก 
    3.3 วิชาเอกเลือก  จํานวน 30 หน่วยกิต 3.81 0.28 มาก 
    3.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 
หน่วยกิต 

3.98 0.33 มาก 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต  4.07 0.25 มาก 
รวม 4.06 0.25 มาก 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกข้อ ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127 หน่วยกิต (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมา
คือ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  91 หน่วยกิต (ค่าเฉล่ีย 4.16) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือวิชาเอกเลือก  
จํานวน 30 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 3.81) 
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ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
(1) การบริหารจัดการของหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.29 0.27 มากที่สุด 

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างชัดเจน 

4.33 0.41 มากที่สุด 

3. มีวิชาเรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 4.04 0.52 มาก 
4. จํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 3.81 0.38 มาก 
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 3.81 0.52 มาก 
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน 4.04 0.29 มาก 

รวม 4.05 0.40 มาก 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ในหัวข้อการบริหารจัดการของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.05)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีปฏิทินการศึกษา
และแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.29) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ จํานวน
ช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
(ค่าเฉลี่ย 3.81) 

(2) คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน  
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา 4.38 0.23 มากท่ีสุด 
2.  อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.38 0.36 มากท่ีสุด 

3.  อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนท่ีชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนท่ี
เหมาะสม 

4.36 0.43 มากท่ีสุด 

4.  อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอน
ท่ีเหมาะสม 

4.42 0.12 มากท่ีสุด 

5.  อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

4.33 0.13 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 
6.  อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความ
ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม 

4.48 0.18 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.24 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ในหัวข้อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.39)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ อาจารย์ผู้สอนให้
คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
รองลงมาคือ อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.33) 

(3) การวัดและประเมินผล 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.07 0.18 มาก
2.  การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และ
มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.12 0.27 มาก 

3.  การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  4.35 0.27 มากท่ีสุด 
รวม 4.18 0.24 มาก

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ในหัวข้อการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.12) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ การ
ประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.07) 

(4) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ 

3.93 0.16 มาก 

2.  มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 4.12 0.21 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
และเพียงพอ 

3.  มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.23 0.15 มากท่ีสุด 

4.  มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.22 0.12 มากท่ีสุด 

5.  มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.01 0.36 มาก 
รวม 4.10 0.20 มาก 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.23) รองลงมาคือ มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความ
เหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้สอน (ค่าเฉลี่ย 3.93) 

จากผลดังกล่าว จะเห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นหัวข้อพบว่าหัวข้อคุณลักษณะ
ของอาจารย์ผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.39) อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะท่ีหัวข้อการวัดและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 
4.18) หัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) และหัวข้อการบริหารจัดการของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 
4.05) อยู่ในระดับมาก 
ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 

(1) วิชาแกน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 4.01 0.20 มาก 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของ
หลักสูตร ในกลุ่มวิชาแกน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01)  

(2) วิชาเอกบังคับ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

ENG111 การฟังและการพูด 1 4.23 0.19 มากที่สุด 
ENG112 การฟังและการพูด 2 4.33 0.23 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
ENG319 กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้น 4.13 0.19 มาก 
ENG321 การแปล 1    4.08 0.21 มาก 
ENG415 การวิเคราะห์กลวิธีในการอ่านระดับสูง 4.14 0.20 มาก 
ENG416 การย่อความและการถอดความ 3.86 0.15 มาก 
LING152 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ      4.00 0.34 มาก 
BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 4.34 0.15 มากที่สุด 
BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 4.29 0.20 มากที่สุด 
BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 4.27 0.18 มากที่สุด 
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 4.30 0.18 มากที่สุด 
BENG263 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและธุรกิจ 4.03 0.17 มาก 
BENG271 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 4.35 0.26 มากที่สุด 
BENG274 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 4.35 0.13 มากที่สุด 
BENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 4.41 0.21 มากที่สุด 
BENG393 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ  4.11 0.20 มาก 
BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.17 0.18 มาก 
BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.17 0.14 มาก 

รวม 4.20 0.20 มาก 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของ
หลักสูตร ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชา
พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 9 รายวิชา และอยู่ในระดับมาก 9 รายวิชา 

(3) วิชาเอกเลือก 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

ENG215 การฟังการพูด 3 4.28 0.17 มากท่ีสุด 
ENG341 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา 4.11 0.40 มาก 
BENG272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 4.29 0.39 มากท่ีสุด 
BENG275 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2 4.15 0.27 มาก 
BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 4.21 0.27 มากท่ีสุด 
BENG370 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสายการบิน 4.09 0.26 มาก 
BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์ 4.20 0.39 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 4.25 0.11 มากท่ีสุด 
MG260 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 4.23 0.31 มากท่ีสุด 
CN377 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 3.85 0.47 มาก 
CN471 ภาษาจีนธุรกิจ 3.97 0.57 มาก 
TH113 หลักการมัคคุเทศก์ 3.92 0.27 มาก 
TH121 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานโรงแรม 4.24 0.32 มากท่ีสุด 
TH311 ธุรกิจการบิน 4.16 0.44 มาก 

รวม 4.14 0.33 มาก 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ใน
กลุ่มวิชาเอกเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 6 รายวิชา และอยู่ในระดับมาก 8 รายวิชา 

(4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.45 0.14 มากท่ีสุด 
BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.37 0.17 มากท่ีสุด 
BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.36 0.23 มากท่ีสุด 
BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.31 0.11 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.16 มากท่ีสุด 
   จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของ
หลักสูตร ในกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายวิชา 
  จากผลดังกล่าว จะเห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มวิชาพบว่า อยู่ในระดับ
มากข้ึนไปทุกกลุ่มรายวิชา กลุ่มรายวิชาที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สห
กิจศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.37) ในขณะที่กลุ่มวิชาท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (คา่เฉลี่ย 4.14) และกลุ่มวิชาแกน (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
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3) ผลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม จํานวน 20 คน 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
1.  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127 หน่วยกิต 3.95 0.60 มาก 
2.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต 3.85 0.59 มาก 
3.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  91 หน่วยกิต  3.85 0.59 มาก 
4.  หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 
หน่วยกิต 

3.85 0.59 มาก 

5.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต  3.85 0.59 มาก 
รวม 3.87 0.59 มาก 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 3.95) รองลงมาคือ หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  91 หน่วยกิต วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจ
ศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 3.85) 
ด้านความคิดเห็นท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. บัณฑิตมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อสังคม 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
2. บัณฑิตมีความซ่ือสัตย์สุจริตและตระหนักจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
3. บัณฑิตเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
4. บัณฑิตมีความเสียสละ มีนํ้าใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.48 มากท่ีสุด 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตร ในหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ บัณฑิตมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อสังคม
บัณฑิตมีความเสียสละ มีนํ้าใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 4.75) รองลงมาคือ บัณฑิตมีความซ่ือสัตย์
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สุจริตและตระหนักจรรยาบรรณวิชาชีพ บัณฑิตเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(ค่าเฉลี่ย 4.50)  

(2) ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา 4.25 0.44 มากท่ีสุด 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหน่ง
งานท่ีได้รับ 

4.25 0.44 มากท่ีสุด 

3. บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ อ่ืนๆ ท่ี เกี่ยวข้อง 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.00 0.73 มาก 

4. บัณฑิตหม่ันแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยนําความรู้ด้านต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.00 0.73 มาก 

5. บัณฑิตมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4.25 0.44 มากท่ีสุด 
6. บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  4.15 0.59 มาก 

รวม 4.15 0.56 มาก 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตร ในหัวข้อความรู้และทักษะทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ บัณฑิตมีความรู้และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา  บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหน่ง
งานท่ีได้รับ บัณฑิตมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (ค่าเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือ 
บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.15) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ บัณฑิตมีความรู้ใน
สาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ บัณฑิตหม่ันแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ โดยนําความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

(3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ทํา 

4.00 1.03 มาก 

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความ
เช่ือ ม่ัน ในตน เองกล้ าแสดงออกอ ย่างถูก ต้องตาม
กาละเทศะ 

4.25 0.85 มากที่สุด 

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตอาสา 4.50 0.89 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ
และมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเป็น
ผู้นําและผู้ตามท่ีดี รู้บริบทและบทบาทในสังคม 

4.00 0.73 มาก 

รวม 4.19 0.88 มาก 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตร ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือบัณฑิตท่ี
หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมาคือบัณฑิตท่ี
หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเช่ือม่ันในตนเองกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องตามกาละเทศะ 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีทํา บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี รู้บริบทและบทบาทใน
สังคม (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

(4) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. บัณฑิต ท่ีห น่วยงานของท่ านรับ เข้าทํางานมี ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 

4.00 1.03 มาก 

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 

3.85 0.81 มาก 

3. บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความตระหนักต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ยอมรับการเปล่ียนแปลงและ
พร้อมเรียนรู้ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม 

3.90 1.02 มาก 

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทักษะในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

4.00 0.73 มาก 

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้นได้ 

4.25 0.85 มากท่ีสุด 

รวม 4.00 0.89 มาก 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตของ
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หลักสูตร ในหัวข้อการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 
บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
เบ้ืองต้นได้ (ค่าเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือ บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทักษะด้าน
คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้า
ทํางานมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 4.00) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ 
บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.85) 
  จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ข้ึนไปทุกหัวข้อ หัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หัวข้อคุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.63) รองลงมาคือ หัวข้อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.19) หัวข้อความรู้และทักษะทางปัญญา 
(ค่าเฉลี่ย 4.15) และหัวข้อการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร มาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
ตามลําดับ 
4) ผลประเมินความต้องการใช้หลักสูตร/ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 39 คน 
 

ด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.79 0.83 มาก 
2. โครงการกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษา )กยศ(.  3.95 0.86 มาก 
3. รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.38 0.85 มาก 
4. หลักสูตรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน จบการศึกษาแล้วมี
งานทํา 

3.90 0.79 มาก 

5. หลักสูตรน่าสนใจ ตรงตามความถนัดและความต้องการ 4.00 0.79 มาก 
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ นํานักศึกษาดูงานและเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

3.95 0.76 มาก 

7. หลักสูตรมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา 3.97 0.90 มาก 
8. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 4.05 0.92 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 
9. สถาบันต้ังอยู่ในเขตท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน หรืออยู่
ใกล้เคียงกับภูมิลําเนาของตน 

3.87 0.83 มาก 

10. มีบริการและสวัสดิการท่ีดีแก่นักศึกษา เช่น หอพัก ประกัน
อุบัติเหตุ เป็นต้น 

4.00 0.83 มาก 

11. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ี เพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่อ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

4.08 0.77 มาก 

12. อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.26 0.82 มากท่ีสุด 

รวม 3.93 0.83 มาก 
    จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ อาคารสถานท่ี 
บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมาคือ  
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
(ค่าเฉลี่ย 4.08) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย 3.38) 
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามรอบระยะ
ระยะเวลา 5 ปี ในครั้งน้ี ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร และวิเคราะห์ความต้องการใช้หลักสูตรหรือศึกษาต่อใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 ฉบับ ดังน้ี 
 
1. แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน) 

 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
 คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3  ตอน กรุณาทําเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
   อาจารย์ผู้สอน 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร  
 ระดับความคิดเห็น  5 = มากที่สุด 4  = มาก   3 = ปานกลาง  2  = น้อย   1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 91 หน่วยกิต      
         - วิชาแกน  จํานวน  3 หน่วยกิต      
         - วิชาเอกบังคับ  จํานวน  51  หน่วยกิต      
         - วิชาเอกเลือก  จํานวน  30  หน่วยกิต      
         - วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7  หน่วยกิต      
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต      
การบริหารจัดการของหลักสูตร 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม      
2. มีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร      
3. งบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ      
4. มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม      
5. มีแผนรับนักศึกษาท่ีต่อเน่ืองชัดเจน      
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม      
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม      
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย      
9. มีระบบการให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา      
10.มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและคณะอย่างเหมาะสม      
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียน

การสอน 
     

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

     

3. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน      
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน      
ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา      
วิชาแกน 
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

วิชาเอกบังคับ 
ENG111   การฟังและการพูด 1      
ENG112 การฟังและการพูด 2      
ENG319     กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้น      
ENG321     การแปล 1       
ENG415   การวิเคราะห์กลวิธีในการอ่านระดับสูง      
ENG416      การย่อความและการถอดความ      
LING152    สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ      
BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       
BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       
BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      
BENG263 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและธุรกิจ      
BENG271 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1      
BENG274 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1      
BENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน      
BENG393 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ       
BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      
BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ      
วิชาเอกเลือก      
ENG215   การฟังการพูด 3      
ENG341 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา      
BENG272 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2      
BENG275 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2      
BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน       
BENG370 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในสายการบิน       
BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์      
BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน      
BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ      
BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ      
BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ      
MG260 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
CN377 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม      
CN471 ภาษาจีนธุรกิจ      
TH113 หลักการมัคคุเทศก์      
TH121 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานโรงแรม      
TH311 ธุรกิจการบิน      

 
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 

.......................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................

................................................ .......................................................................................................................
..... ....................................................................................................................... ...........................................  
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2. แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สําหรับนักศึกษา/บัณฑิตของหลักสูตร) 
 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
 คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  นักศึกษา    
  (  ) ช้ันปีท่ี 1 (  ) ช้ันปีท่ี 2 (  ) ช้ันปีท่ี 3 (  ) ช้ันปีท่ี 4  
  บัณฑิต (จบการศึกษาแล้ว) 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร   
 ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด 4  = มาก  3 = ปานกลาง  2  = น้อย  1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
โครงสร้างหลักสูตร 

1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวน 91  หน่วยกิต      

- วิชาแกน  จํานวน  3 หน่วยกิต      
- วิชาเอกบังคับ  จํานวน  51 หน่วยกิต      
- วิชาเอกเลือก  จํานวน  30 หน่วยกิต      
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน  7 หน่วยกิต      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6  หน่วยกิต      
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
การบริหารจัดการหลักสูตร      
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. มีวิชาเรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ      
4. จํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม      
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้      
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน      
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน      
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา      
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและระยะเวลาท่ีกําหนด      
3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนที่ชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนท่ีเหมาะสม      
4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม      
5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ      
6. อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความช่วยเหลือเม่ือเกิด
ปัญหาอย่างเหมาะสม 

     

การวัดและประเมินผล      
1. การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน      
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และมีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

     

3. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้       
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้      
2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ      
3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง      
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้      
ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา      

วิชาแกน 
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน      
วิชาเอกบังคับ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
ENG111   การฟังและการพูด 1      
ENG112 การฟังและการพูด 2      
ENG319     กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้น      
ENG321     การแปล 1       
ENG415   การวิเคราะห์กลวิธีในการอ่านระดับสูง      
ENG416     การย่อความและการถอดความ      
LING152    สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ      
BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       
BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       
BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      
BENG263 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและธุรกิจ      
BENG271 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1      
BENG274 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1      
BENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน      
BENG393 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ       
BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      
BENG491 การศึกษาอิสระสําหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ      
วิชาเอกเลือก 
ENG215   การฟังการพูด 3      
ENG341 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา      
BENG272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2      
BENG275 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2      
BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน       
BENG370 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสายการบิน       
BENG371 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจไมซ์      
BENG390 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน      
BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ      
BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ      
BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ      
MG260 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      
CN377 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม       
CN471 ภาษาจีนธุรกิจ     
TH113 หลักการมัคคุเทศก์      
TH121 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานโรงแรม      
TH311 ธุรกิจการบิน      
 
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 

.......................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
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3. แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สําหรับผู้ใช้บัณฑิต) 
 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
 คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะของหน่วยงานของท่าน  
   หน่วยงานราชการ    รัฐวิสาหกิจ 
   หน่วยงานเอกชน    หน่วยงานในกํากับของรัฐ 
   สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ   อ่ืน ๆ 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร  
 ระดับความคิดเห็น 5 = มากท่ีสุด 4  = มาก   3  = ปานกลาง  2  = น้อย    1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความ

คิดเห็น 
5 4 3 2 1

โครงสร้างหลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 127  หน่วยกิต       
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน  30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวน 91 หน่วยกิต      
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จํานวน 7  หน่วยกิต       
5. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6  หน่วยกิต      
คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อสังคม      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความซ่ือสัตย์สุจริตและตระหนักจรรยาบรรณวิชาชีพ      
3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม      
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รายการ 
ระดับความ

คิดเห็น 
5 4 3 2 1

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเสียสละ มีนํ้าใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดี      
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษา      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
ท่ีได้รับ 

     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

     

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานหม่ันแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยนําความรู้ด้านต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทํา      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเช่ือม่ันในตนเองกล้าแสดงออกอย่างตามกาละเทศะ      
3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตอาสาและมนุยสัมพันธ์ท่ีดี      
4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี รู้บริบทและบทบาทในสังคม      
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทักษะด้านคณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติเบ้ืองต้นท่ี
เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

     

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน 

     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

     

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม       
5. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
เบ้ืองต้นได้ 

     

ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................
................................................ .................................................................................................................. 
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4. แบบสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(สําหรับนักเรียน) 

 แบบสํารวจน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
 คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3  ตอน กรุณาทําเคร่ืองหมาย    √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ    ชาย    หญิง 
ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 4  มัธยมศึกษาปีท่ี 5  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จังหวัดภูมิลําเนาเดิม.......................................................................... 
โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา......................................................................... 
ท่านสนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือไม่ 

    สนใจและพร้อมจะศึกษา    สนใจแต่ยังไม่พร้อมจะศึกษา  
 ไม่สนใจ         ยังไม่แน่ใจ 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร  
 ระดับความคิดเห็น 5 = มากท่ีสุด 4  = มาก   3  = ปานกลาง  2  = น้อย    1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
2. โครงการกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)      
3. รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
4. หลักสูตรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน จบการศึกษาแล้วมีงานทํา      
5. หลักสูตรน่าสนใจ ตรงตามความถนัดและความต้องการ      
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ นํานักศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่      
7. หลักสูตรมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา      
8. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม      
9. สถาบันต้ังอยู่ในเขตท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเรียนหรืออยู่ใกล้เคียงกับภูมิลําเนา      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
ของตน 
10. มีบริการและสวัสดิการท่ีดีแก่นักศึกษา เช่น หอพัก ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น      
11. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

     

12. อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

     

ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
............................................ .... .................................................................................................................... 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย     
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 145(5/2561) เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีการกําหนดไว้แล้ว ซ่ึงขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซ่ึงเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบัน อุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา 
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษา
มาตรฐานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลท่ี ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนในหลักสูตรน้ันท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา ท้ังน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารย์ประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์
มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พิบูลสงครามท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้น้ัน มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่       
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พิบูลสงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษท่ีมีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  



(มคอ.2) หน้า 155 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า    
ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษา
ใดภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียน
ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศกึษาเป็นคราว ๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ     
ผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใด
ของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ัน ๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือเข้า
ศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  6  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหน่ึงปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาท่ีจะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาท่ีเทียบโอนทั้ งหมดไม่น้อยกว่า 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของ       
แผนการศึกษา โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ท้ังน้ีจะต้องมี
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย          
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเน้ือหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี การนับระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง  
11.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วท้ังหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ    
ผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใด
ของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ัน ๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือ
เข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 
 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังน้ี 
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13.2.1 ระบบไตรภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3 ภาคการศึกษาปกติ             
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ      
4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  4 ภาคการศึกษาปกติ             
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ      
2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของ      

ปีการศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะน้ันๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ท้ังหมด ซ่ึงอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมี     
การจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษารายวิชา (Course) ในแต่ละ

กลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) จํานวน
หน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนด ดังน้ี 

14.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนท่ีสองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน  
การกําหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีให้ความหมายของรายวิชาน้ัน ใน
กรณีท่ีช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซ่ึงแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเน้ือหารายวิชาสัมพันธ์ 
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ต่อเน่ืองกัน 
14.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา

ด้วยตนเองให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    
จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ช่ัวโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ช่ัวโมงศกึษาด้วยตนเอง 
ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน

หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงท่ีใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้ัน 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าท่ีแนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นกําหนดน้ีมหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซํ้าจะทําได้ต่อเม่ือ  
17.3.1 รายวิชาน้ันได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีได้ลําดับข้ัน C หรือสูงกว่า สามารถกระทํา

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมท้ังย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับ          
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตใน       

ภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ 
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คุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  
17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ 

หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานน้ัน
ต่อมหาวิทยาลัยท้ังน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นลําดับข้ัน หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษา  
ผู้น้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  
ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมท้ังค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ท่ีค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน  
หากพ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันท่ีนักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ
17.6 ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ อธิการบดีอาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้
ท้ังน้ี โดยต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
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18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ท้ั ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบน้ีเท่าน้ันท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ี
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงข้ึน รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเน่ือง” 
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ข้ันสูงโดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยท่ีลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา 
ดังน้ี 

19.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายความว่า หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองดําเนินชีวิตอย่างมี 
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คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ

ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังน้ี จํานวนหน่วย
กิต ของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42      
หน่วยกิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม       
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีก   
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้ 
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มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได้ ท้ังน้ี 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ        
การเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าท่ี 
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อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ

ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็นบุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ี
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกันแต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชาน้ัน ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น 
บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ท้ังน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

ข้อ 22 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาท่ี นักศึกษาลงทะเบียน          

ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง เม่ือได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว 
ให้ถือว่าการเรียนรายวิชาน้ันสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและ 
ประเมินผลในรายวิชาน้ัน  

ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับข้ัน และค่าลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่กาํหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับข้ันซ่ึงไม่มีค่าลําดับข้ัน 
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23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้กําหนดดังน้ี  
             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบลําดับข้ัน กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับข้ันดังน้ี  
ลําดับข้ัน  A      มีค่าลําดับข้ันเป็น   4 
ลําดับข้ัน  B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  
ลําดับข้ัน  B    มีค่าลําดับข้ันเป็น   3 
ลําดับข้ัน  C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  
ลําดับข้ัน  C    มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  
ลําดับข้ัน  D+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  
ลําดับข้ัน  D    มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  
ลําดับข้ัน  F    มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30  
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วันของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียนหากพ้นกําหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับข้ัน F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม
ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ท้ังน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปล่ียนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังน้ี 
23.11.1 ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังน้ี 
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณี ท่ีได้หน่วยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณี ท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินจาก  

การฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
4) CP (Credits from Portfolio) กรณี ท่ี ได้ห น่ วยกิ ตจากการประ เมิน

ประสบการณ์โดยการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ทํา

ประกาศมหาวิทยาลัย 
ผู้มีสิทธ์ิขอยกเว้นตามวรรคหน่ึง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน 
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มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 

23.12.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 
เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน เป็นหน่วยกิตสะสม 

23.12.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง โดยมิได้สอบตก
ในรายวิชาน้ัน ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้ายเพื่อสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาท่ีเทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลําดับข้ันของ
รายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับข้ันในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก จนได้ลําดับข้ันเป็นไปตาม    
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  

23.15 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนน้ัน จะต้องมีจํานวนหน่วยกิต
และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ท้ังในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ท้ังน้ีการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันๆ 

กรณีท่ีนักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซํ้า ให้นับรวมท้ังหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซํ้า
รายวิชาน้ันเพ่ือใช้คํานวณหารระดับข้ันเฉลี่ยด้วย 

กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้าในรายวิชาท่ีสอบได้ตํ่ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาท่ี
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับข้ันท่ีได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ข้ันเฉลี่ยด้วย 
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ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ ท่ีเรียนครบ
หลักสูตร   
 

หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 

ข้อ 26 การลา 
26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดท่ีป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน

ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีท่ีนักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 2 วันข้ึนไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ได้รับ ทุนแลกเปลี่ ยน นักศึกษาระห ว่างประเทศหรือ ทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เม่ือถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาน้ัน 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  
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27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะน้ัน
ซ่ึงทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจาก
เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

27.3 การคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้นํา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาท่ีเทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาท่ีไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับข้ันใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศกึษาตามข้อ 31 
28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หน่ึง ดังต่อไปน้ี 
29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ท่ี 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
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29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือสิ้นภาคการศึกษา
ปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16 และที่ 18 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี  เม่ือ
สิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16, ท่ี 18, ท่ี 20, และท่ี 22 นับต้ังแต่เริ่ม
เข้าศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4 และท่ี 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใด    
ข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา   
ภาคพิเศษที่ 3 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา   
ภาคพิเศษท่ี 6, ท่ี 9, ท่ี 12, ท่ี 15, ท่ี 18 และท่ี 21 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือ
สิ้นภาคการศึกษาภาคพิเศษท่ี 6, และท่ี 9 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีท่ีนักศึกษา   
คนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 หรือตํ่ากว่า 1.80 ใน
ภาคการศึกษาท่ี 4 หรือท่ี 6 หรือภาคการศึกษาใดท่ีมีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา 
เพ่ือป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีรัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนใน            
ภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิต ท่ีจะเรียนเพ่ิมให้อยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีท่ี
นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ไม่ตํ่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ท้ังน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้
นักศึกษาผู้ น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังน้ี 

30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษา       
ภาคพิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษา     
ภาคและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษา      
ภาคพิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ของสาขาวิชาน้ัน 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้สําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีจะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติคําขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 

 
หมวด 8 

การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 
 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาท่ีเรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ี    
ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียน
ซํ้าในรายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ี ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ี    
ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียน
ซํ้าในรายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 
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2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่ 3.50 ถึง
3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ี ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษาน้ันต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 
 

หมวด 9 
การประกันคุณภาพ 

 
ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสกอ. กําหนด 
ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 
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ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2553 จนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 153 (1/2562) เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าลําดับข้ัน
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 

 
 
 
 

พิมพ์สําเนา

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 

************************** 
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 162(10/2562) เม่ือวันเสาร์ท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. )ฉบับท่ี 3 (2562 ” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คําว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจําคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะซ่ึงเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในท่ีจัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พิบูลสงครามด้วย 

“คณบดี  ”หมายความว่า คณบดีขอ งคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในท่ี
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พิมพ์สําเนา
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ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 
2 คน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจและ
หน้าท่ี ดังน้ี 

20.1 ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 

20.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและสหกิจศึกษา 
20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร      

การวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด /ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ

รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
20.6 ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
20.8 ดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
                    
 
 
 

              

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
 

สมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร 

(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



(มคอ.2) หน้า 180 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

พิมพ์สําเนา 
 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ. 2564 

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

โดยเป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่องแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังท่ี 85 (25/2564) เม่ือ
วันท่ี 12 มิถุนายน 2564 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังท่ี 183 
(9/2564) เม่ือวันเสาร์ท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2564  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็น
ต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ซ่ึงเป็นส่วนราชการใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในท่ีจัดต้ังตามกฎหมายว่า
ด้วย การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“ระบบคลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความ 
สามารถและหรือสมรรถนะท่ีได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
จากประสบการณ์บุคคล มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

“คลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสําหรับผู้เรียนท่ีเข้าศึกษา
ในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว ในระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยท่ีจัดไว้สําหรับการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
ได้จากการเทียบโอนโดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต เช่น สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษากําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาแน่นอน
โดยได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ  ความพร้อมและโอกาส  โดยการศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม
สภาพแวดล้อมสื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  

“ประสบการณ์บุคคล” หมายความว่า ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลที่สั่งสมไว้
จากการศึกษาด้วยตนเอง ประสบการณ์จากการทํางาน การฝึกอบรมท่ีสถานประกอบการจัดข้ึน การ
ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพ การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นตาม
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

“ผลการเรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติท่ีเกิดจากการศึกษา
ในระบบซ่ึงสามารถแสดงในรูปของระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และสามารถนํามาคิดระดับ
เฉลี่ย(Grade Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 
Cum GPA.) ได้ หรือแสดงในรูปของสัญลักษณ์ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติท่ีเกิดจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลท่ีสั่งสมไว้ท่ีเทียบ
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ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึง
สามารถวัดและประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ  

“การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า การนําผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในระดับการศึกษาท่ีไม่ตํ่ากว่าระดับการศึกษาท่ีผู้เรียนประสงค์
จะเข้าศึกษามาเทียบกับรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

“การเทียบโอนประสบการณ์” หมายความว่า การนําผลลัพธ์การเรียนรู้มาขอเทียบกับ
เน้ือหาสาระสําคัญของรายวิชาต่าง ๆ ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิต โดยผู้เรียน
สามารถแสดงได้ว่า มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติของตนเอง พร้อมท้ังมีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้เรียน
มีผลสัมฤทธ์ิตรงตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีกําหนดในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของ
หลักสูตรท่ีผู้เรียนศึกษาอยู่หรือประสงค์จะศึกษาซ่ึงควรได้รับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือเทียบโอน
ประสบการณ์ท่ีมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องศึกษาซํ้าในเน้ือหาสาระท่ีผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะมาก่อนแล้วท้ังน้ีการเทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนําผลการเรียนท่ีได้จากการศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทาง
วิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศ หรือต่างประเทศในระดับ
การศึกษาท่ีไม่ตํ่ากว่าระดับการศึกษาท่ีผู้เรียนประสงค์จะเข้าศึกษา มาเทียบกับรายวิชาหรือชุดวิชาใน
หลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

“ผู้เรียน” หมายความว่า ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาภายใต้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต 

“นักศึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

“รายวิชา” หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
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ทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ 
“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีให้ความรู้

เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนําความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน
เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหน่ึง 

 “หลักสูตรระยะสั้น” หมายความว่า หลักสูตรท่ีสร้างข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื่องๆ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนัก เป็นหลักสูตรท่ีจัดบริการแก่ผู้ท่ีสนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะ
สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางย่ิงข้ึน เพ่ือนําไปพัฒนางานหรือพัฒนาวิชาชีพอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืนก็ตาม ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรท่ีจัดบริการแก่ผู้ท่ีสนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูน
ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางย่ิงข้ึน เพ่ือนําไปพัฒนางานและพัฒนา
วิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
อ่ืนก็ตาม ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า ประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ เพ่ือการรับรอง
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนจากการเรียนชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร
ฝึกอบรม 

“ประกาศกระทรวง” หมายความว่า ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ” 
หมายความว่า ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจในการออกประกาศ คําส่ังหรือแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตโดยคําแนะนําของสภาวิชาการเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ช้ี
ขาด คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับน้ี
ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 
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หมวด 1 
หมวดท่ัวไป 

 
ข้อ 6 ระบบคลังหน่วยกิต มีหลักการ ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

(2) เป็นการส่งเสริมให้บุคคลท่ัวไปทุกช่วงวัยสามารถนําผลการเรียนและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์
บุคคลมาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(3) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ความสามารถและหรือสมรรถนะในคลังหน่วยกิตได้ โดยไม่จํากัดอายุและคุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสม
หน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี
การสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต องค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์อาจมีลักษณะ 

เฉพาะท่ีข้ึนอยู่กับระยะเวลากําหนดในตัวเอง ซ่ึงข้ึนอยู่กับบริบทของศาสตร์น้ันๆท่ีอาจจะ
ต้องมีระยะเวลาเป็นตัวกําหนดในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ 

(4) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ท่ีต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการ
เปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานและเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยหน่วยงานท่ี
เป็นท่ียอมรับในวิชาชีพน้ัน จะถือว่าหลักสูตรน้ันได้รับการรับรอง แต่ในกรณีท่ีหลักสูตรยังไม่ได้รับการ
รับรองจะต้องนําผลลัพธ์การเรียนรู้มาเทียบอีกครั้งหน่ึง เพ่ือสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต 

(5) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอด
ชีวิตโดยไม่มีเง่ือนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 

(6) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตใน
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 แห่ง ได้ 

ข้อ 7 การสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตตามข้อบังคับน้ี ให้สามารถสะสมได้ท้ังผลการ
เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและจาก
ประสบการณ์บุคคล โดยสามารถดําเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

(1) การเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศท่ีได้รับการรับทราบหรือรับรองจากคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
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(2) การฝึกอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัด
การศึกษาทางวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
หรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ ท่ีผ่านการพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยหรือเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีกําหนด 

(3) การเทียบโอนประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และประสบการณ์บุคคล 

ข้อ 8 สิทธิของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(1) การได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา

ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีจัดไว้สําหรับการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับนักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ 

(2) การได้รับรหัสและบัตรประจําตัวผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต และมีสิทธิใช้บริการ
หน่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีเฉพาะภาคการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่าง ๆ เท่าน้ัน 

(3) ผู้ท่ีผ่านการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จะได้รับการบันทึกผลการเรียนหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต รวมท้ังได้รับใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรแล้วแต่
กรณี 

(4) สามารถนําผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์บุคคล มาเทียบหน่วยกิตเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ ดังน้ี 

(4.1) กรณีประสงค์จะนําเข้าระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 
(4.1.1) สําหรับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจัด

ไว้สําหรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตท้ังท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและท่ีจัดร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถนําผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ทันที หากจัดโดยสถาบันอ่ืน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่มีบันทึกข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย จึงให้สามารถนําผลการเรียน 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน 

(4.1.2) สําหรับผลลัพธ์การเรียนรู้จากกรณี อ่ืนๆ เช่นการศึกษาตาม
อัธยาศัยประสบการณ์บุคคล ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4.2) กรณีประสงค์จะนําเข้าระบบคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต้องเป็น
กรณีท่ีสถาบันหรือองค์กรน้ันมีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามท่ีมีบันทึก 
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ข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นไปตามท่ีสถาบันหรือองค์กรน้ันกําหนดแล้วแต่กรณี  
กรณีสถาบันหรือองค์กรท่ีไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตให้

เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 9 ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เป็นผู้ท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้ โดยหากจะเข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หรือ
หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรฝึกอบรม ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ท่ีตํ่ากว่าระดับ
อนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(2) ในกรณีผู้ท่ีจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต จะต้องมีสมรรถนะท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ท่ีสามารถเทียบได้กับองค์
ความรู้ในระดับช้ันของอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในศาสตร์น้ันๆ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ี
สามารถวัดและประเมินผลได้ 
 

หมวด 2 
การจัดการศึกษา 

 
ข้อ 10 หลักสูตรในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีจะเปิด

ดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ให้กระทําได้เม่ือผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการแล้ว และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียน
การสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิด
ดําเนินการหลักสูตรแล้ว 

(2) กรณีเป็นหลักสูตรท่ีต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรท่ี
องค์กรวิชาชีพน้ันๆ ให้การรับรองแล้ว และหากนํามาดําเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตต้องแจ้งให้องค์กร
วิชาชีพรับทราบอีกคร้ังหน่ึง 

(3) ให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีรวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ รวมท้ังหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการในการประเมินและบันทึก
ผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์บุคคลของผู้ เรียนท่ีชัดเจน และสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(4) คณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ
สําหรับการดําเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน และดําเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยให้มีการสะสมหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(5) การดําเนินการหลักสูตร ต้องมีการธํารงไว้ซ่ึงคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตาม 
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ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ข้อ 11 การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ดําเนินเนินการดังน้ี 

(1) ให้คณะเสนอหลักสูตรท่ีประสงค์จะดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการจัดการศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวอาจมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1.1) หลักสูตรเดิมท่ีมหาวิทยาลัยใช้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว โดยปรับปรุง
เพ่ิมระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้ นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในระบบช้ันเรียนปกติ โดยหลักสูตรท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตน้ี ต้องมีผลการ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(1.2) หลักสูตรท่ีร่วมกันพัฒนาข้ึนใหม่ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพอ่ืน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง อาจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรข้ึนใหม่ ท้ังน้ีต้อง
จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือก
สาขาวิชาท่ีเหมาะสม พัฒนาหลักสูตร และกําหนดระบบการวัดและประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิตร่วม
กนั 

(1.3) หลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีใช้เฉพาะในระบบคลัง
หน่วยกิต โดยต้องแสดงเง่ือนไขให้ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงกําหนด ท้ังน้ี คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอาจกําหนดให้มีการตรวจสอบศักยภาพความพร้อมในการดําเนินงานและหากมีประเด็นอ่ืน
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ อาจต้องนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจะดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาหรือชุด
วิชาที่คณะน้ันรับผิดชอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยสามารถจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ แบบช้ันเรียน แบบผสมผสาน หรืออ่ืนๆ ได้ตามเหมาะสม และอาจจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับนักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาเดียวกันได้ ท้ังน้ี ให้
พิจารณาจากความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับเป็นสําคัญ 

(3) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจะดําเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ควร
สัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

(4) ให้คณะเสนอรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมท่ีบรรจุใน
ระบบคลังหน่วยกิต ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เสนอคณะกรรมการจัด
การศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอ สภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดดําเนินการ โดยมีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
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คาดหวังอันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหรือเจตคติท่ีจะเกิดกับผู้เรียน เน้ือหาสาระ แผน
และวิธีการจัดการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมงในการเรียน การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้เป็นสําคัญ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เช่น รายละเอียดของการ
เทียบเพ่ือให้ได้หน่วยกิต และการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ตลอดจนคุณสมบัติ จํานวน
นักศึกษารวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังน้ี การกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณสมบัติของผู้เรียน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม
วรรคหน่ึงให้คณะ พิจารณาจากประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับเป็นสําคัญ และหากมีความจําเป็นต้องกําหนด
พ้ืน-ฐานความรู้ของการเรียนในรายวิชาใด ให้ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาน้ัน โดยอาจยกเว้นเง่ือนไข
ของรายวิชาต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อน แต่ให้ระบุหัวข้อความรู้ท่ีสําคัญ สําหรับผู้เรียนท่ีจําเป็นต้องผ่าน
การเรียนรู้มาก่อน เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนทราบและประเมินตนเอง เม่ือสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมท่ีจะบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต 
ตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทําประกาศ กําหนดการลงทะเบียนเรียนในระบบ
คลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัย 

(5) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(6) ให้คณะ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้แจ้งผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกในระบบคลังหน่วยกิต
ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ต้องมี
มาตรฐานเทียบได้กับหลักสูตรในสาขาหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีใช้กับ
นักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ 
 

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 12 ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ดําเนินการดังน้ี 

(1) ข้ึนทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร

ฝึกอบรมท่ีบรรจุอยู่ในระบบคลังหน่วยกิต และชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบและวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 

ท้ังน้ี การลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของแต่ละภาคการศึกษา สามารถ 
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ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่จํากัดจํานวนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรม แต่ต้องไม่ 
มีเวลาเรียน เวลาท่ีใช้ในการสอบวัดผลการศึกษา หรือเวลาท่ีใช้ในการทํากิจกรรมของรายวิชาหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมทับซ้อนกัน 

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมท้ังหลักเกณฑ์การได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(3) การลงทะเบียนเรียนหลังวันท่ีกําหนด การเพ่ิมและการถอนการลงทะเบียนให้สามารถ
ดําเนินการได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมน้ัน 

(4) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังท่ีมีและไม่มีบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการระบบคลังหน่วยกิตร่วมกัน และสามารถนําผลการเรียนและผลลัพธ์
การเรียนรู้ มาย่ืนขอสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

(5) ผู้เรียนสามารถสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับน้ี 
ข้อ 13 วิธีการในการจัดการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 4 
 

การวัดและประเมินผลการศึกษา การบันทึกผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และการเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต 

 ข้อ  14  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
(1) ในการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับข้ัน

ในการวัดและประเมินผล โดยมีสัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้
กําหนดดังน้ี  

      สัญลักษณ์              ความหมาย  
    A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
    B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
    B = ดี (GOOD)  
    C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
    C    = พอใช้ (FAIR)  
    D+ = อ่อน (POOR)  
    D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
    F     = ตก (FAILED)  
    S     = เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY)  
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    U    = ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 
    I = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
    W = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

 (2) ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

(3) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า ผู้เรียนไม่สามารถเข้าร่วมการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยผู้เรยีนมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่ 

(4) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า  
(4.1) ผู้เรียนได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ 
(4.2) การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ 
(4.3) การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
(4.4) ผู้เรียนถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  
(4.5) ผู้เรียนลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
(4.6) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ เรียนถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต 
(5) ระบบลําดับขั้น กําหนดเป็นสัญลักษณ์  A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึง

แสดงผลการศึกษาของผู้เรียนท่ีได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับข้ันดังน้ี  
ลําดับข้ัน  A      มีค่าลําดับข้ันเป็น   4 
ลําดับข้ัน  B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  
ลําดับข้ัน  B    มีค่าลําดับข้ันเป็น   3 
ลําดับข้ัน  C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  
ลําดับข้ัน  C    มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  
ลําดับข้ัน  D+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  
ลําดับข้ัน  D    มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  
ลําดับข้ัน  F    มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

ข้อ 15 การบันทึกหน่วยกิตตามผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลัง 
หน่วยกิต ให้ดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีหน่วยกิตจากการเทียบโอนประสบการณ์ ให้บันทึกตามวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้โดยไม่ให้ระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และไม่มีการนํามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade 
Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) 
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(2) กรณีหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ให้บันทึกผลการเรียนตามระดับ (Grade) ค่าระดับ
(Grade Point) และสามารถนํามาคิดค่าระดับเฉล่ีย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉลี่ย
สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) ได้ หรือบันทึกผลการเรียนในรูปของ
สัญลักษณ์ตามที่กําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) กรณีได้รับหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งและนําผล
การเรียนไปเทียบโอนเพ่ือสะสมหน่วยกิต ให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ประเมิน บันทึกผลการประเมินเป็น
ตัวอักษร และไม่มีการนํามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
(Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.)  

ข้อ 16  การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น 
หรือหลักสูตรฝึกอบรม เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการประกาศ
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสามารถเทียบโอนได้ให้
บุคคลที่สนใจทราบ หรืออาจดําเนินการเทียบโอนในภายหลัง โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบด้วย 

ข้อ 17 การเทียบโอนประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือหน่วยกิตจากระบบคลัง
หน่วยกิต เพ่ือเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรเพ่ือรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ผู้ท่ีจะขอเทียบโอนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลักสูตร และได้รับ
อนุญาตให้เข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีจะขอเทียบโอน โดยสามารถเข้าศึกษาเพ่ือสําเร็จการศึกษาและรับ
ปริญญาได้ท้ังหลักสูตรเดิมท่ีเปิดดําเนินการอยู่แล้ว และหลักสูตรท่ีให้คุณวุฒิและปริญญาในระบบคลัง
หน่วยกิต 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจะขอเทียบโอนต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ตํ่ากว่า C หรือ
เทียบเท่า สําหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ตํ่ากว่า B 
หรือเทียบเท่า สําหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือกําหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศ
ตามข้อ 10 (3)  

(3) จํานวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอนหน่วยกิตและประกาศใช้อยู่ในขณะน้ัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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(4) การขอเทียบโอนเพ่ือขอรับอนุปริญญา ทําได้เฉพาะหลักสูตรท่ีมีข้อกําหนดให้
อนุปริญญา 

(5) รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(6) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน พิจารณาการขอเทียบโอน

และเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา จากน้ันแจ้งผลการพิจารณามายังกองบริการการศึกษา 
ในกรณีที่เป็นการสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย อาจสามารถเทียบโอนได้ท้ังหมด ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 

(1) CS (Credits from Standardized Test) กรณี ท่ี ได้หน่วยกิต  จากการทดสอบ
มาตรฐาน 

(2) CE (Credits from Exam) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบทดสอบจาก
มหาวิทยาลัยจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

(3) CT (Credits from Training) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการฝึกอบรม
จากการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(4) CP (Credits from Portfolio) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินประสบการณ์โดย
การนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

(5) CN (Credits from Non-degree Program) กรณีได้หน่วยกิต จากการประเมิน
การศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญา 

ท้ังน้ีการบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญา โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีและในกรณีท่ีไม่มีกําหนดไว้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การให้คุณวุฒิและปริญญา 

 
ข้อ 20 การให้คุณวุฒิและปริญญา มีดังน้ี 

(1) กรณีท่ีผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตท่ีเข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หลักสูตร
ระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถได้รับใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือสัมฤทธิ
บัตร แล้วแต่กรณี ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) กรณีผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตท่ีได้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จะสําเร็จการศึกษาและได้รับคุณวุฒิดังกล่าวตามเง่ือนไข ดังน้ี 



(มคอ.2) หน้า 193 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

(2.1) เรียนและสะสมหน่วยกิตได้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร มีผลการเรียนและค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(2.2) กรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ี
ประสงค์จะรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี การลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดังกล่าว อาจเป็น
การลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนหรือภายหลังจากที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้วก็ได้ 

(2.3) การให้อนุปริญญา หรือปริญญาแก่ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในระบบคลัง
หน่วยกิต ต้องระบุว่าสําเร็จการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตไว้ในใบแสดงผลการเรียนด้วย 
 

หมวด 6 
วินัย การลงโทษ และการพ้นสภาพ 

 
 ข้อ 21 ผู้เรียนท่ีเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
เม่ือ 

(1) ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ตาย 
(3) พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงมหาวิทยาลัย 
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี การพ้นสภาพตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 22 การใดท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้นําข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
 
 

 
 
 
 
 
 

      ประกาศ ณ วันท่ี  25  กันยายน พ.ศ. 2564          
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
************************************** 

เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีลง
วันท่ี 17 มีนาคม 2550 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึง
กําหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหม่ ดังน้ี 

1. ให้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้ประโยชน์ของผลการ
ประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 

2. ให้นําคะแนนท่ีได้จากการวัดผลตามท่ีระบุไว้ในโครงการสอนหรือแผนการเรียนการสอนมา
รวมกันเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยการให้ระดับคะแนน(เกรด) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 

ระดับ A   ช่วงคะแนน 80  ข้ึนไป 
ระดับ B+   ช่วงคะแนน 75-79  
ระดับ B   ช่วงคะแนน 70-74  
ระดับ C+   ช่วงคะแนน 65-69  
ระดับ C   ช่วงคะแนน 60-64  
ระดับ D+   ช่วงคะแนน 55-59  
ระดับ D   ช่วงคะแนน 50-54  
ระดับ F   ช่วงคะแนน ตํ่ากว่า 50 

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษาอาจมีความแตกต่างจากรายวิชาภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ
ตามปกติสามารถใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดของแต่ละคณะหรือสาขาวิชาท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ตาม
ความเหมาะสม 

4. การตัดเกรด กรณีท่ีนักศึกษากลุ่มใหญ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน อาจปรับคะแนนเป็น T-
Score ก่อน โดยอาศัยการประเมินผลแบบอิงกลุ่มได้ 

5. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการให้ระดับคะแนนเหมือนกัน 

พิมพ์สําเนา 
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ท้ังน้ีให้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
(นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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(มคอ.2) หน้า 197 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 198 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
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ภาคผนวก ง 
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(มคอ.2) หน้า 203 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : นิภาวรรณ นวาวัตน์ 

      (อังกฤษ)  : MISS NIPAWAN NAVAWATANA 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ ดร. 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 25 ตุลาคม 2524 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  : 103/9 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จ ังหวัดพิษณุโลก 65000 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2563 
MA. (English Language Teaching (ELT)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิจัย 
อธิษฐาน งามกิจวัตร และ นิภาวรรณ นวาวัตน์. (2562). การวิเคราะห์ความถ่ีคํากริยาวิเศษณ์ 
ใน ส่วนการอ่านของหนั งสือ  TOEIC. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 
พิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 5 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม. 15 มีนาคม 2562. หน้า 217-224. 

2 บทความ
วิจัย 

นิภาวรรณ  นวาวัตน์.  (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารแบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 14(2). หน้า 593-608. 

 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
BENG271 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3(2-2-5) 
BENG261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
EENG416 การย่อความและการถอดความ 3(2-2-5) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : ทิศากร   ไชยมงคล 
      (อังกฤษ)  : MRS. THISAKORN CHAIMONGKOL 

ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์  
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 15  ตุลาคม  2515 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก     : 19/235 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2538 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย ทิศากร ไชยมงคล. (2561). การศึกษาการใช้คํากิริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะท่ีมีความถ่ีสูง 

ในหนังสือนวนิยาย เรื่องแฮรี่พอตเตอร์ ตอนศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล. รายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูล
สงคราม. 23 มีนาคม 2561. หน้า 868-873. 

2 วิจัย ทิศากร ไชยมงคล วาสินี มีเครือเอ่ียม. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาราชภัฎ
พิบูลสงคราม. 15 มีนาคม 2562. หน้า 87-96. 

3 วิจัย ทิศากร ไชยมงคล. (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาคําปรากฏร่วมในงานเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในภาคเหนือ 3 แห่ง.วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 14(2). หน้า 578-592. 
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

BENG162 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
BENG361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(2-2-5) 
BENG370 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการในสายการบิน 3(2-2-5) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : อธิษฐาน งามกิจวัตร 

      (อังกฤษ)  : MISS ATITAN NGAMKITJAWAT 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์  
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 20 สิงหาคม 2528 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก     : 21/22 หมู่ท่ี 1 ตําบลริมเหนือ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
 
ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2550 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
            ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 วิจัย อธิษฐาน งามกิจวัตร. (2561). การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก (Passive Voice) ใน

หนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman White). รายงานสืบเน่ือง
การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม. 23 
มีนาคม 2561. หน้า 439-444  

2 วิจัย อธิษฐาน งามกิจวัตร และ นิภาวรรณ นวาวัตน์. (2562). การวิเคราะห์ความถ่ีคำกริยาวิเศษณ์ 
ในส่วนการอ่านของหนังสือ TOEIC. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม. 15 มีนาคม 2562. หน้า 217-
224. 

 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
BENG161 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
BENG263 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและธุรกิจภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
BENG460 การนําเสนอทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : สิรินญา ศรีชมภู 

      (อังกฤษ)  : MISS SIRINYA SRICHOMPOO 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 1 มิถุนายน 2529 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก     : 840/24 ซอยชนโค หมู่ 8 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง พิษณุโลก 65000 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ   
 ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 วิจัย ณัฐกานต์ เส็งช่ืน และ สิรินญา ศรีชมภู. (2562). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความวิตกกังวลในการ

พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ. รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม. 15 
มีนาคม 2562. หน้า 163-171. 

 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
ENG415 การวิเคราะห์กลวิธีในการอ่านระดับสูง 3(2-2-5) 
BENG262 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : ณัฐกานต์ เส็งช่ืน 

      (อังกฤษ)  : MRS NATTAKAN SEANGCHUEN 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์  
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 30 กันยายน 2522 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก    :  444/228 หมู่บ้านพฤกษาธารา ซอย 9 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง  
 จ ังหวัดพิษณุโลก 65000 
ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2554 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย ณัฐกานต์ เส็งช่ืน. (2561). การวิเคราะห์โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ 

ประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์. รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม. 23 มีนาคม 
2561. หน้า 386-391. 

2 วิจัย ณัฐกานต์ เส็งช่ืน. (2562). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโรงแรม. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม. 15 มีนาคม 2562. หน้า 62-69. 

3 วิจัย ณัฐกานต์ เส็งช่ืน และ สิรินญา ศรีชมภู. (2562). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม. 15 มีนาคม 2562. 
หน้า 163-171. 
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

BENG272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 3(2-2-5) 
BENG363 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(3-0-6) 
BENG391 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
***************************** 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นําวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มาจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  สาขาวิชา จึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูต กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 
2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

- 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถ่ิน 
ด้านความรู้ 
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง 

2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน 2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับศาสตร์ของตน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชีวิตประจําวันได้ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
- 3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับ

ศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรม
ทางสังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 

- 3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้
อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละบริบท
ได้อย่างเหมาะสม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในกลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโท
ภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และ
กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และ
กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 
2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถ่ิน 

ด้านความรู้ 
1. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด 1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้อย่าง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และ
กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ เหมาะสม ถูกต้อง 
2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับศาสตร์ของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

- 3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับศาสตร์
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

- 2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

1) สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 
2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถ่ิน 

ด้านความรู้ 
1. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด 1. มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถนําไป
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับ

ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับกับภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์   

- 3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ได้ ทําให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้  

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

- 2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํา
วิชาในกลุ่มวิชาโทภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็น
กลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทํา
การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว
น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออก
ประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

1. สามารถปฏิบัติงานอย่างมีวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ์
และข้อตกลง 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 2. สามารถดํารงตนอยู่ในความซ่ือสัตย์ ไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางทุจริต 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 3. สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสํานึกท่ีดี
เพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ด้านความรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมาในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

2. สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมา
ในการผลิตผลงาน ชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมาในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2. สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมา
ในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค ์

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 1. สามารถทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนและ

ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือผลิตผลงานภาษาจีนใน
ความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถเป็นได้ท้ังผู้นําและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ประสานความคิดและ
ประโยชน์แห่งเหตุผลและความถูกต้อง 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของข้อมูลเชิง

ปริมาณได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบท 
1. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
สื่อสารและค้นคว้าข้อมูลภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับ
ความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 
2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

1. มีทัศนคติท่ีดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 
2. ซ่ือสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

- 3. เคารพสิทธิและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 4. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส่วนรวมและสังคมท่ีมีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน 
5. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

ด้านความรู้ 
1. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  
3. มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนย่ิงข้ึน 

2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

2. มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
4. มีความรู้ท่ีทันสมัย ใฝ่รู้ 
5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
ไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 

1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 2. สามารถสื่อสารเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้ง และทําให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนท่ีหลากหลาย 

2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
 

3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ต่อ
องค์กร และอาชีพ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4. สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
ได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี  
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

1. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 2. มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการ 

1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 3. มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
ด้านความรู้ 
1. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด 1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในการส่ือสารสื่อ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ ความหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
และ/หรือวรรณคดีอังกฤษและ/หรือภาษาอังกฤษเฉพาะ
ด้าน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

1. สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและคิด
แบบองค์รวม 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพ้ืนฐานความรู้ท่ีเรียน 

3. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ท่ีเรียน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 2. สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 
2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูล 3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 
2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ 3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4. มีจิตสาธารณะ 

- 
 

5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านความรู้ 
1. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 

1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 
2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 

2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 
4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 
2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนใน 
แต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 

1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 

2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
 

2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาคผนวก ฉ 
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-ร่าง- แผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ชั้นปี/ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 CWIE&COURSES 
 การทดสอบ

มาตรฐาน 
 สมรรถนะ (Competencies) / 

ผลลัพท์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 
           

ชั้นปีที่ 1  

  

    

Pre-course Experience 
BENG111 การฟังการพูดภาษาอังกฤษใน 

ชีวิตประจําวัน 
BENG112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถาน 

ประกอบการ 

PSRU 
English Test 

 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
และงานธุรกิจเบื้องต้นทั่วไป 
 

           

ชั้นปีที่ 2  

  

   

Pre-course Experience 
BENG211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
BENG212 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษใน 
             สถานการณ์ต่าง ๆ  
BENG276 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 
BENG278 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

TOEIC  

 1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเที่ยวเบื้องต้นได้ 
2. สามารถอธิบายขอบเขตงานบริการประเภท
โรงแรมและท่องเที่ยวได้ 

           

ชั้นปีที่ 3  

 

  

Field Work (small job) 
BENG373 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการจัดอีเวนต์ 
BENG394 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ
             ธุรกิจ   

TOEIC  

 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
โรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจการจัดอีเวนต์ใน
ระดับสูงขึ้น 
2 . สามารถปฏิ บัติ งานหน้ า ที่ ใดห น้าที่ ห นึ่ ง
เทียบเท่าพนักงานของงานบริการประเภทโรงแรม
ได้ 
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากงานบริการในงาน
โรงแรมได้ในระดับหนึ่ง 

        

วิชาศึกษาทั่วไป  +   วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

Pre-course Experience  

วิชาศึกษาทั่วไป + วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก/วิชาแกน)
                Pre-course Experience 

วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) + 

 เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (1) Fieldwork  
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ชั้นปี/ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 CWIE&COURSES 
 การทดสอบ

มาตรฐาน 
 สมรรถนะ (Competencies) / 

ผลลัพท์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 

ชั้นปีที่ 4  

วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก/วิชาโท) + 

เตรียม/ฝึกฯ/สหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 

ฝึกงานฯ/ สหกิจศึกษา 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

CO-OP/INTERNSHIP 
BENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
BENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 

ธุรกิจ  
BENG498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
BENG499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

TOEIC  

 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
โรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจการจัดอีเวนต์ และ
งานบริการอื่น ๆ ได้ในระดับสูงและซับซ้อนขึ้น 
2. สามารถปฏิบัติงานเทียบเท่าพนักงานของงาน
บริการประเภทโรงแรมหรืองานอื่น  ๆ ได้ ใน
หลากหลายตําหน่งงาน 
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากงการทํางานบริการ
ได้ในระดับหนึ่ง 

**12 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO-OP/INTERNSHIP 
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