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สารบัญ 

เร่ือง                   หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           1 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร           1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา          1  
3) วิชาเอก (ถ้ามี)           1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร        1 
5) รูปแบบของหลักสูตร          1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน     2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา       2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์           3

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน         4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ   5            

ของสถาบัน 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน    6                

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร         7 

1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       7 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง          8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    9 

1) ระบบการจัดการศึกษา          9 
2) การด าเนินการหลักสูตร          9 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         11 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)   25 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล      27 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา        27 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        27 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา       31 

(Curriculum Mapping) 
 

 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง                   หน้า 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา        43 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)      43 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา      43 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        43 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์          44 

1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่         44 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์       44 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร         45 

1) การก ากับมาตรฐาน          45 
2) บัณฑิต            45 
3) นักศึกษา           45 
4) อาจารย์           45 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน       46 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          46 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)      48 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร      49 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน        49 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม         49 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      49 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง       49 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา         51 
ภาคผนวก ข   ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง    73 
   พ.ศ. 2562 
ภาคผนวก ค   ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง 79 
    พ.ศ. 2562 
ภาคผนวก ง   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   92 
   พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก จ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  100 
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก ฉ   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรยีน พ.ศ. 2552   108 
   และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก ช    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน   114 
   พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557 



 

สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง                   หน้า 
ภาคผนวก ซ   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  117 
    พ.ศ. 2557 
ภาคผนวก ฌ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 122 
ภาคผนวก ญ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   124
  
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาคผนวก ฎ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   126 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาคผนวก ฏ   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    129 
ภาคผนวก ฐ  ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/  149 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย      :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in English 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อย่อ (ไทย) :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (English) 
 ชื่อย่อ  (อังกฤษ) : B.A. (English) 
 

3. วิชาเอก  
- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรทางวิชาการ 
   5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด  อ่าน  เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
  5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559  ก าหนดการเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
   คณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตร              
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
   คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  3/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560  ในปีการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร ด้านการแปล และด้านการสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน 
 8.2 นักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา   
ตามประกาศของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชน  
 8.3 นักวิเคราะห์ นักเขียน นักวิจัยทางภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์และงานอาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ภาษาอังกฤษ 

  



3 

 

 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ เลขที่บัตรประชาชน ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายกรรณศาสตร์  แก้วแสนทิพย์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเลย 

2548 
2542 

2 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์ M.A. 
ศน.บ. 

English Literature 
ภาษาอังกฤษ 

Banaras  Hindu University, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
2543 

3 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายณัฐกร หิรัญโท ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2557 
2554 

4 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นางสาวมัสยา ราชวงษ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2555 
2553 

5 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นางสาวเอ้ืองไพร  วัลลภาชัย ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2553 
2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) คือการ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ดังกล่าวคือการ
เตรียมพร้อมด้านก าลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ อาทิเช่น การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์   แรงงานคุณภาพต่ า รวมทั้งการขาดแคลนแรงงาน 
เป็นต้น  

  หนึ่งในวิธีส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของคนก็คือการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของคน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพ อันได้แก่
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะและมีคุณสมบัติพร้อมในการท างาน    
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาคนให้มีความพร้อมในการต่อยอดการพัฒนาทักษะในทุกด้าน  ดังนั้นทุกภาค
ส่วนจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ 
อันได้แก่การปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือ    
สหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนท่ีมีทักษะและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งการจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและการสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  ภาษาอังกฤษเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีความส าคัญมากในโลกปัจจุบันที่มีการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารทั้งในงานราชการและสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนการ
สื่อสารทั่วไป การเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความส าเร็จ สามารถสื่อสารด้วยทักษะทางภาษาทั้ง 4 อันได้แก่ 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การมีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่เรียน มีความเชี่ยวชาญในการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพ่ือเตรียมบุคลกรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรการสอนที่มีการวางแผน
ที่ดี จึงมีความส าคัญยิ่ง  

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

   ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่การสื่อสารไร้พรมแดน มีผลให้ประชาชนจ านวนมากของประเทศ
ไทยรับเอาแบบอย่างทางวัฒนธรรมจากทั้งสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกด้วยกันเอง เช่น ญี่ปุ่น จีน 
เกาหลี ฯลฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต ตั้งแต่เรื่องปลีกย่อยในชีวิตประจ าวันไปจนถึงประเด็น
ส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาวัฒนธรรมและอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นเหตุให้เกิดความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์แบบผสมผสานขึ้นบนพ้ืนฐานขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมอาจเรียกได้ว่า 
“วัฒนธรรมโลก” และในการเชื่อต่อและสื่อสารกับสังคมโลกที่ไร้พรมแดน 

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
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   การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 เป็นการประชุมระหว่างผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
และเลขาธิการอาเซียน โดยเป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี 
2561 ภายใต้แนวคิด “Resilient and Innovative” เพ่ือเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
โดยมีนวัตกรรมน าในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ สิงคโปร์
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน พร้อมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนก าหนดเมืองอัจฉริยะ
น าร่อง 3 เมือง เพ่ือเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งเน้นการเสริมสร้า ง
ประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

   ส่วนประเทศไทยจะสนับสนุนแนวคิดในการเสริมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม  
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอาเซียน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เน้น 3 ประเด็นส าคัญ คือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน, การรับมือกับสังคมสูงวัย, ส่งเสริมความม่ันคงทางไซเบอร์ 

   การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน มีการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า ภาคบริการ
การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะอย่างอิสระรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น  เป็น
ตลาดที่สมาชิกภายในและจากภายนอกสามารถค้าขายกับประชากรทั้ง 10 ประเทศ แต่ละประเทศสามารถ
ได้รับส่วนแบ่งจากตลาดนี้ในสัดส่วนที่ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศนั้นๆ ในการสื่อสารระหว่างสมาชิก มีการก าหนดให้ใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษ ฉะนั้นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะมีโอกาสเข้าถึงโอกาสและการท างานในอาเซียนมากกว่าบุคคลอ่ืน 
ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษาสากลที่มีความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารสู่ยุคไร้พรมแดนของสังคมในยุค
โลกาภิวัฒน์ ระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลจะต้องเตรียมพร้อมของผู้เรียนทั้งความรู้และความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรับมือกับการแข่งขันในโลกแห่งอนาคตและพร้อมที่จะก้าวสู่เวทีในระดับนานาชาติได้
อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร    
   จากการทบทวนสถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ภายนอกเพ่ือประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ ท าให้คณะกรรมการตระหนักถึงความมีมาตรฐาน
ของหลักสูตร การเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ การมีเอกลักษณ์เฉพาะ ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ความสอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   โดยได้จัดรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้หรือ
วิจัยทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนโยบาย Thailand 4.0      
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกสารสนเทศ และได้มุ่งเน้นถึงความจ าเป็นของสังคมที่ต้องการบัณฑิต
ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานความ
ร่วมมือ ในการค้าขายกับนานาประเทศได้   สามารถขับเคลื่อนสังคมให้มีอ านาจในการต่อรองและการแข่งขัน
ในสังคมและภาคีระดับท้องถิ่น ระดับชาติ อนุภูมิภาค และระดับนานาชาติ  ตามเป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2551-2565 อีกทั้ง ได้ตระหนักถึงความต้องการประชากรที่มีคุณภาพด้านการใช้
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ภาษาอังกฤษสื่อสารในสายงาน และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ 
จะเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการยกระดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป 

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
  จากการทบทวนสถานการณ์ภายนอกเพ่ือประกอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ ได้ข้อมูลที่ยืนยันถึงความส าคัญของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งพันธกิจหลักคือ 1) แสวงหาความรู้หรือการวิจัย 2) จัดการเรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 3) บริการวิชาการ 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) พัฒนา
เทคโนโลยี และ 6) ระดมสรรพก าลังทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

  13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน     
   หลักสูตรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ และรายวิชาอ่ืนๆ ที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษจะต้อง
เรียนเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนได้ 
   นักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนได้ทุกรายวิชา โดยเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี หรือตาม
ความจ าเป็นอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือตามการเปิดรายวิชาให้
ลงทะเบียนตามความสนใจของผู้เรียน 
  13.3 การบริหารจัดการ  
   ในการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการเรียนการสอนสาขาเดี่ยว ด าเนินการใน
รูปกรรมการโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้อุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ทั้งของสาขาวิชาฯ และใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และส านักวิทยบริการ และวัสดุอุปกรณ์ของคณะ
อ่ืนในมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา  
                 เชี่ยวชาญภาษา มุ่งพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 1.2  ความส าคัญ 
   ในยุคการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  หน่วยงาน      
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่เป็น    
ที่ยอมรับในการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานทั่วโลก  ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ก็จะท าให้ประสิทธิผลของงาน และประสิทธิภาพของการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ  ดีมากยิ่งขึ้นด้วย 
  เพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงได้เปิดการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ             
ด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
อาชีพที่หลากหลาย  พัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานและวิชาการด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
ต่อไป  บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ผลิตขึ้นจะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในด้านประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับลักษณะงานและอาชีพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง          
มีบทบาทในการส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริงต่อไป 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษ 
  1.3.2 มีความรักความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 1.3.3 มีความเข้าใจวัฒนธรรมสากล สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประยุกต์ความรู้และ
ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทยปัจจุบัน สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน 
สถานประกอบการ การเปลี่ยน 
แปลงทางเศรษฐกิจ 
 
3. พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียน
การสอนให้มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับ สกอ. ก าหนด 
 

1. รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
หลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้านความ
พึงพอใจ และภาวะการได้งานของ
บัณฑิต 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   
ด้านภาษา และเทคนิคการเรียน
การสอน 
 
 
3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ   
การอบรมด้านการวิจัย การเขียน
เอกสารประกอบการสอน        
การเขียนต ารา  

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

 รายงานการประเมินหลักสูตร 
 ปริมาณงานวิจัย 
 ปริมาณงานวิชาการ 
 การฝึกอบรม 
 หนังสือ ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

   ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น             
2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
     ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2557  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

  ภาคเรียนที่ 1  เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคเรียนที่ 2  เดือน ธันวาคม – เมษายน 
  ภาคฤดูร้อน  เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 
 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2555  
  
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  นักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ในระดับท่ีแตกต่างกัน  
 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักศึกษา เช่น จัดสอนเสริมเพ่ือเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน จัดอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-2555.pdf
http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-2555.pdf
javascript:void(0);/*1554109512423*/
http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-2550.pdf
http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-2550.pdf
javascript:void(0);/*1554109586479*/
javascript:void(0);/*1554109586479*/
http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%89.2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2557.pdf
http://academic.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%89.2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2557.pdf
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
จ านวนนักศึกษาที่ก าหนดรับตามแผนรวมกันในแต่ละปี ในระยะ 5 ปี มีดังนี้ 

        ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 160 160 160 160 160 

ชั้นปีที่ 2  160 160 160 160 

ชั้นปีที่ 3   160 160 160 

ชั้นปีที่ 4    160 160 
รวม 160 320 480 640 640 

จ านวนที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 
160 160 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 

งบประมาณท่ีต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าตอบแทน 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,800,000 
ค่าใช้สอย          
ค่าวัสดุ 121,500 243,000 364,500 486,000 607,500 
รวมงบด าเนินการ 481,500 963,000 1,444,500 1,926,000 2,407,500 

ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมงบลงทุน      

รวมเงินทั้งหมด 781,500 1,263,000 1,744,500 2,226,000 2,707,500 
 

       2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน   
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา   
     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552       
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ)  

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  133   หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1)  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30 หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
             10 หน่วยกิต 
               6 หน่วยกิต 
               6 หน่วยกิต 
               8 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    1)  กลุ่มวิชาแกน    
    2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  
    2.1 วิชาทักษะภาษา 
    2.2 วชิาภาษาศาสตร์ 
    2.3 วชิาวรรณคดี  
    2.4 วชิาการแปล    
    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  

 89 หน่วยกิต 
15 
54 
21 
12 
12 
9 

15 

          90  หน่วยกิต 
            18 หน่วยกิต 
           57  หน่วยกิต 
   24  หน่วยกิต 
            12  หน่วยกิต 
            12  หน่วยกิต 
            9    หน่วยกิต 
           15  หน่วยกิต 

ค. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา              7   หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต    6   หน่วยกิต 

รวม 126          133  หน่วยกิต 
 
   3.1.3 รายวิชา 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
  2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 

  3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

 4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวเแรก เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
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  153----  หมวดวิชาภาษาศาสตร์ 
    155----  หมวดวิชามนุษยศาสตร์ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปีตามระดับชั้นปี 1-4 และก าหนดให้ 

0 เป็นวิชาเลือกที่ไม่ก าหนดชั้นปี (รายวิชาที่ระดับชั้นปีเป็น 0 ให้เปิดตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมเมื่อมีผู้สนใจลงทะเบียน) 

เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   1.  ทักษะภาษา      (155-1--) 
   2.  การแปล      (155-2--) 
  3.  วรรณคดี      (155-3--) 
  4.  ภาษาและวัฒนธรรม     (155-4--) 
  5.  การฝึกหัดครู      (155-5--) 
  6.  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ    (155-6--) 
  7.   เทคโนโลยีสารสนเทศ     (155-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (155-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ      (155-9--) 
       วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนา  และการวิจัย 

    เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

หมายเหตุ หมวดวิชาเฉพาะด้านในกลุ่มวิชาเลือกก าหนดให้ใช้รหัสน าหน้า 1550 xxx   

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปีและก าหนดให้ 0 เป็นวิชา
เลือกทีเ่ปิดตามความเหมาะสมโดยไม่ระบุชัน้ปี 

หมวดวิชาและหมูว่ิชา 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

จ านวนหน่วยกิต 
วิชาเลือก 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน 

หน่วยกิตรวม 
กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 6 4 10 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ - 6 6 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - 6 6 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 8 8 

จ านวนหน่วยกิตรวม 6 24 30 
 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  เรียนจ านวน            10 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ    บังคับเรียน              6  หน่วยกิต  

0001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(2-0-4) 
   Thai for Communication    
0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      2(2-0-4) 
    English for Communication   
0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4) 

Information Searching for Study 
วิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้             4 หน่วยกิต 

0001104  การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
  Listening and Speaking English for Daily Life Communication 

0001105  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
  Reading and Writing English for Daily Life Communication 

0001106  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
  English for Cultural Communication 

0001107  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4) 
  English for Communication in the Workplace 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้            6 หน่วยกิต 

0002101  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม    2(2-0-4) 
  Buddhism for Living and Social Development   
0002102  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
  Human Behavior and Self Development 
0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต      2(2-0-4) 
   Music and Life Appreciation  
0002104  ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
   Arts and Design     
0002105  สุนทรียภาพการแสดง       2(2-0-4) 
   Art Performance Appreciation 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้            6  หน่วยกิต 
0003101  ระบบสังคมไทย       2(2-0-4) 
   Thai Society System     
0003102  ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
   Global Society System     
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4) 
  Business and Daily Life    
0003104  ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
   Loei Study  
0003105  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน     2(2-0-4) 
   Thailand and ASEAN Community   
0003106  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
   Economy in Daily Life     

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้         8 หน่วยกิต 
0004101  การคิดและการตัดสินใจ       2(2-0-4) 
  Thinking and Decision Making   
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       2(2-0-4) 
  Computer Technology)   
0004103  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      2(2-0-4) 
  Exercise for Health    
0004104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต   2(2-0-4) 

Science and Technology for Quality of Life 
0004105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
   Science for Health     
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4)  
   Life and Environment     
0004107  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
                  Household Appliances Maintenance Techniques 
0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
  Raising Crops and Animals in Daily Life 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า             90 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวิชาแกน  บังคับเรียน                  18 หน่วยกิต 
1551101 การฟังและพูด                      3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 
1551102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Fundamental English Reading 
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Introduction to Linguistics 
1552301  วรรณคดีเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
  Introduction to Literature 
1552201 การแปล         3(3-0-6) 
  Translation 
1551103 การเขียนพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 

Fundamental English Writing 
     

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   บังคับเรียน         57 หน่วยกิต  
      2.1 วิชาทักษะภาษา       บังคับเรียน                  24 หน่วยกิต 

1552101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ             3(2-2-5) 
Listening and Speaking for Situational English 

1553101 การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
English Conversation and Discussion 

1554101 การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
English Presentation 

1552102 การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
Reading English Media             

1553102 การอ่านและเขียนวิพากษ์สื่อ       3(3-0-6) 
Media Critical Reading and Writing  

.1552103  การเขียนเรียงความ           3(3-0-6) 
Essay Writing 

1553103 การเขียนขัน้สูง         3(2-2-5) 
Advanced Writing 

1551104 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
  English Grammar 
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2.2 วิชาภาษาศาสตร์   บังคับเรียน          12 หน่วยกิต 

1532101 สัทศาสตร์และสรวิทยา       3(2-2-5) 
Phonetics and Phonology  

1532102 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์                     3(2-2-5) 
English Morphology and Syntax  

1533101 วากยสัมพันธ์และวจนวิเคราะห์        3(2-2-5)
  Syntax and Discourse Analysis 
1534101 อรรถศาสตร์และปฏิบัตินิยม       3(2-2-5) 
  Semantics and Pragmatics 
 

2.3 วิชาวรรณคดี   บังคับเรียน          12 หน่วยกิต  

1553301 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 1     3(3-0-6) 
Selected English and American Literature 1     

1553302 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 2     3(3-0-6) 
   Selected English and American Literature 2     
1552302 ฉันทลักษณ์วรรณคดีภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

Mechanics of Poetry  
1552303 การศึกษาและน าเสนองานทางวรรณคดี     3(3-0-6) 

Study and Presentation of Literary Works    
 

2.4 วิชาการแปล   บังคับเรียน              9 หน่วยกิต 

1552202 การแปลสื่อ         3(3-0-6) 
Media Translation  

1553202 การแปลวรรณกรรม        3(3-0-6) 
Translation of Literary Works 

1554201 การแปลเอกสารวิชาการและงานอาชีพ      3(2-2-5) 
Academic and Occupational Document Translation 
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3) กลุ่มวิชาเลือก               15 หน่วยกิต 
ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

1550101 การสอบ ฟัง พูด         3(2-2-5) 
                     Listening and Speaking Test  
1550102 การสอบอ่าน         3(2-2-5) 
            Reading Test  
1550103 การสอบเขียน         3(2-2-5)
  Writing Test 
1550104 การเขียนเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 

Academic Writing 
1550501 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
  Learning Assessment and Evaluation in English 
1550502 การสอนภาษาอังกฤษ         3(2-2-5)
  English Pedagogy 
1550601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารงานอาชีพ     3(2-2-5) 

English for Professional Communication 
1550602 ทักษะเพ่ืองานอาชีพ         3(2-2-5) 

Profession Skills   
1550701  ทักษะคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ                 3(2-2-5) 

Computer Skills for Careers  
1550301 ต านานเทพนิยายกรีก       3(3-0-6) 

Greek Mythology  
1550603 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
  English for Tourism 
1550604  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่นวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

English for Local-cultural Tourism  
1550605  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5) 
  English for Hotel  
1570101         ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 
  Chinese 1 
1570102 ภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
  Chinese 2 
1660101         ภาษาเกาหลี 1        3(2-2-5) 
  Korean 1 
1660102         ภาษาเกาหลี 2        3(2-2-5) 
  Korean 2 
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4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา          7 หน่วยกิต 
    ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

   4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ      1(90) 
  Pre-Practicum in English Related Profession 
1554802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ                     6(540)              
   Practicum in English Related Profession 
   4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
1554803  เตรียมสหกิจศึกษา       1(90) 
   Pre-Cooperative Education 
1554804  สหกิจศึกษา                  6(540)              
    Cooperative Education 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

 

000xxxx 
000xxxx 
000xxxx 
 

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

....................................................... 
………………………………………………. 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาแกน 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
   -ทักษะภาษา 
กลุ่มวิชาเลือก 

1531101 
 

1551104 
1550XXX 
1550XXX 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 วิชาเลือก 
 วิชาเลือก 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 
  รวม 18 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
000xxxx 
000xxxx 
000xxxx 

 

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

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

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

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวิชาแกน 
 
 
 
กลุ่มวิชาเลือก 

1551101 
1551103 
1551102 

  
 1550XXX 

การฟังและพูด 
การเขียนพ้ืนฐาน 
การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 
วิชาเลือก 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(X-X-X)  

 
  รวม 18 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
000xxxx 
000xxxx 
000xxxx 

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

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

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

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -ภาษาศาสตร์                            
   
 - วรรณคดี 

1552201 
1552301 

 
1532101 
1532102 
1552302 

การแปล 
วรรณคดีเบื้องต้น 
 
สัทศาสตร์และสรวิทยา 
ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์   
ฉันทลักษณ์วรรณคดีภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

  รวม 21 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
000xxxx 
000xxxx 

 

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

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

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาแกน 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

- ทักษะภาษา 
 
 
 

- วรรณคดี 
- การแปล 

 
 

1552101 
 

1552102 
1552103 
1552303 
1552202 

 
 
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ  
การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ 
การเขียนเรียงความ     
การศึกษาและน าเสนองานทางวรรณคดี 
การแปลสื่อ 

 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดการศึกษาทั่วไป 

 
000XXXX 
000XXXX 

………………………………………………… 
………………………………………………… 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาแกน 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

- ภาษาศาสตร์ 
     -    วรรณคด ี
     -    การแปล 

 
 

1533101 
1553301 
1553202  

 
 
วากยสัมพันธ์และวจนวิเคราะห์   
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 1 
การแปลวรรณกรรม 

 
 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี…………………… 3(X-X-X) 
 

  รวม 16 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
000XXXX 
000XXXX 

................................................................. 
………………………………………………………… 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาแกน 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

-ทักษะภาษา 
 
 

       
       -วรรณคดี 

 
 

1553101 
 

1553102 
1553103 
1553302 

 
 
การสนทนาและการอภิปรายใน
ภาษาอังกฤษ 
การอ่านและเขียนวิพากษ์สื่อ 
การเขียนขั้นสูง 
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 2 

 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี…………………… 3(X-X-X) 
  รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
   

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาแกน 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
   - ทักษะภาษา 
   - ภาษาศาสตร์ 
    -การแปล 
 กลุ่มวิชาเลือก 

 
 

1554101 
1534101 
1554201 
1550xxx 
1550xxx 

 
 
การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
อรรถศาสตร์และปฏิบัตินิยม 
การแปลเอกสารวิชาการและงานอาชีพ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

-หมวดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ 
 สหกิจศึกษา 

1554801
หรือ

1554803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 
 

1(90) 
 

  รวม 16 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์/
สหกิจศึกษา 
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 
 
1554802 

หรือ 
1554804 

  
 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 

หรือ 
สหกิจศึกษา 

 
 

6(540) 
 

6(540) 
 

  รวม 6 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

  ค าอธิบายรายวิชาแสดงใน ภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายกรรณศาสตร์  แก้วแสนทิพย์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเลย 

2548 
2542 

2 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์ M.A. 
ศน.บ. 

English Literature 
ภาษาอังกฤษ 

Banaras  Hindu University, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
2543 

3 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายณัฐกร หิรัญโท ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2557 
 2554 

4 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายประกอบ  ผลงาม ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์/สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
2530 
2525 

5 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นางสาวมัสยา ราชวงษ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2555 
2553 

6 X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางศรีจิตรา  นวรัตนาภรณ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูเลย 

2553 
2540 
2536 

7 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นางสาวเอ้ืองไพร  วัลลภาชัย ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2553 
2548 
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 3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 
 

ที ่ เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นายวรชัย เพียทา Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

English Language 
Education  
ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ 

International Christian 
University  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันราชภัฏเลย 

2553 
 

2546 
2542 

2 X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ นางสาวสุพิชญา วงศ์ค าสาย 

 

ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2560 
2552 
2548 
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยลงทะเบียนในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด     
    (2) สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ    
    (3) สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

4.1.2 ด้านความรู้ 
   (1) สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและ
วิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่าน
ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)        
    (2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น  
การออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์
ความหมายและที่มา ของค าตามหลักวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายของวลีและประโยค ตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes)     
   (3) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว   
ร้อยกรอง  และ บทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าใจความส าคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ    
     (4) สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก 
(นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และค าปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและ สละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ   
    4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งาน
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ    

  (2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
มีเหตุผลและ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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   4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น าเข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้า
กับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

  (2) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือมาใช้ในการท า 
งานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ สามารถน าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี   

  (2)  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy)    
   4.2 ช่วงเวลา 
   - รายวิชา 1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ/  รายวิชา 
1554803 เตรียมสหกิจศึกษา จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่  4 
  - รายวิชา 1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ/ รายวิชา 1554804    
สหกิจศึกษา จัดในภาคการศึกษาท่ี  2 ของชั้นปีที่  4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  - รายวิชา 1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ และรายวิชา 
15554803 เตรยีมสหกิจศึกษา จัดไม่น้อยกวา่ 90 ชัว่โมง ใน 1 ภาคการศึกษา 
   - รายวิชา 1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ จัดเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 
540 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา และรายวิชา 1554804 สหกิจศึกษา จัดไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์     
ใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 
 5.1 ค าอธบิายโดยย่อ 
  - 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
  - 
 5.3 ช่วงเวลา 
  - 
 5.4 จ านวนหนว่ยกิต 
  - 
 5.5 การเตรยีมการ 
  -  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.  ใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการสื่อสาร
และการน าเสนอได้อย่างคล่องแคล่วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสาร 

2.  มีจิตส านึกสาธารณะ 2. เน้นจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทุกประเภทที่สร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตส านึกสาธารณะ เช่น มีความตรงต่อเวลา    
ซื่อสัตย์เคารพกฎระเบียบ สิทธิ และความคิดเห็น
ของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

3. ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอ
ในชั้ น เรียน และเผยแพร่ข้ อมูลที่ ได้ ระหว่ า ง
นักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด     
    (2) สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ    
    (3) สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                     ก าหนดเป็นคุณธรรมและจริยธรรมของสาขาวิชา และจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอนทุกรายวิชา การค้นคว้าวิจัย การอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน ที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝน เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง หรือจากกรณีตัวอย่าง ที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานและให้นักศึกษาร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักศึกษาในด้านที่ก าหนดในทุกรายวิชา 
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          2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1) อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ประเมิน ด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   2) ประเมินจากความคิดเห็นของกรรมการ อาจารย์ และ เพ่ือนร่วมงานของ
นักศึกษาในการเรียนและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ก าหนด 
   3) ประเมินจากผลงานเชิงประจักษ์ รางวัล การยอมรับ และการร้องเรียนต่างๆ 
  2.2 ความรู้ 

2.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและ
วิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่าน
ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)        
    (2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น  
การออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์
ความหมายและที่มา ของค าตามหลักวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายของวลีและประโยค ตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes)     
   (3) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว   
ร้อยกรอง  และ บทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าใจความส าคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ    
     (4) สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก 
(นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และค าปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและ สละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ   

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษา การวิเคราะห์ภาษา การใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  การส ารวจปัญหาในชุมชน และการแก้ปัญหารายกรณี โดยใช้กลวิธีสอนที่หลากหลายทั้งการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์และท ากรณีศึกษาตลอดจนการน าเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    ประเมินผลการเรียนรู้ หลากหลายวิธี ทั้งการสอบ การสังเกตพัฒนาการทางภาษา การท า
การพัฒนารายกรณี การท ารายงาน การท าการวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยและพัฒนา การรับฟังเสียงสะท้อน
กลับจากนักศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง การน าเสนอผลงานทั้งด้วยวาจาและงานเขียน 
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2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งาน
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ    

  (2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
มีเหตุผลและ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

          เน้นการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนความคิด 
การท ากรณีศึกษา การรายงาน การตอบค าถาม การจัดท าโครงการ และการวิจัย  

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
           ท าการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการสอบ การท ารายงาน  โดยเน้นการศึกษาการใช้

ภาษาตามหลักทางภาษาศาสตร์  

  2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   (1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมี ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น าเข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้า
กับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

  (2) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือมาใช้ในการท า 
งานของตนเองอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

            1) เน้นการท างานกลุ่ม ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมงาน 
                      2) เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและ  
การแสดงออกของภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                              1)  การท างานและน าเสนองานกลุ่มในชั้นเรียน 
                          2)  การส ารวจปัญหารายกรณีที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
                          3)  ประเมินความตรงเวลาของการส่งงานกลุ่ม 
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  2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ สามารถน าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี   

  (2)  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy)    
     2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร 
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
   2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการในการสื่อสารและการน าเสนองาน 

 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            1) ใช้ข้อสอบการวิเคราะห์ ภาษา โครงสร้างภาษา 
            2) การใช้ภาษาในการเขียนงาน และการน าเสนอผลงานในชั้นเรียนและในที่

ประชุมเชิงวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



31 

 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

3.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มี 5 ด้านดังนี้ 

 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเรื่องการ

เข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเรื่องของ
เวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลาในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าเรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่งงาน 
 

(2) ความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ภายนอกและภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน การอ้างอิง และการสอบ 
- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง
ของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยประเมิน
จากการสังเกต 

(3) มีสัมมา
คารวะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติ
ตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม วาจาสุภาพไพเราะ มี
ระเบียบวินัย ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะโดยใช้กรณี
การสาธิตและกรณีจ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

2 ด้านความรู้  
(1) มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่
ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต ทดลองและฝึก
ปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ 
 

(2) สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning) หรือ เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึงการคิด/
วิเคราะห์ การหาความรู้เพ่ิมเติม โดยอาศัย
ข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมา
ประกอบได้อย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ
ในการอ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
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3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
ทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานทีได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 

(2)  สามารถ
สังเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้วิธีการ
กรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3)  สามารถ
ประเมินค่าหรือ
คุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดยใช้วิธี
จ าแนกคุณภาพงาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดยใช้
วิธีการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 
 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียนการสอน  ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2) มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการPBL 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2) สามารถใช้
ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารในรายวิชา
ต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3) มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสร้างชิ้นงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร               
0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า               
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน              

 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน               

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม               
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม               
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน               
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สุนทรียภาพการแสดง               
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0003101 ระบบสังคมไทย                
0003102 ระบบสังคมโลก                
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                
0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์               
0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต               
0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ               
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน               
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน               
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  3.2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
   3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด     
    (2) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ    
    (3) สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
   3.2.2 ด้านความรู้ 
     (1) สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและ
วิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่าน
ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)        
     (2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น การ
ออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์
ความหมายและที่มา ของค าตามหลักวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายของวลีและประโยค ตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes)     
     (3) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อย
กรอง  และ บทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าใจความส าคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ    
     (4) สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก 
(นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และค าปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและ สละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ   
  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ    
    (2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
มีเหตุผลและ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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   3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ มีภาวะผู้น าเข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับ
ความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 
    (2) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือมาใช้ในการท า 
งานของตนเองอย่างมปีระสิทธิภาพ 
   3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ สามารถน าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี   
    (2)  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy)   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

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

1551101 การฟังและพูด                   

1551102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น              

1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                 

1552301  วรรณคดีเบื้องต้น                  

1552201 การแปล               

1551103 การเขียนพ้ืนฐาน                  

1552101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ         
 

    
 
 

 
 

1553101 การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ        
      

1554101 การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ          
      

1552102 การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ              

1553102 การอ่านและเขียนวิพากษ์สื่อ                 

1552103  การเขียนเรียงความ                     

1553103 การเขียนขัน้สูง                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
1551104         ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ              

1532101 สัทศาสตร์และสรวิทยา         
      

1532102 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์                  

1533101 วากยสัมพันธ์และวจนวิเคราะห์                  

1534101 อรรถศาสตร์และปฏิบัตินิยม              

1553301 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 1               

1553302 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 2                

1552302 ฉันทลักษณ์วรรณคดีภาษาอังกฤษ          
      

1552303 การศึกษาและน าเสนองานทางวรรณคดี              

1552202 การแปลสื่อ                   

1553202 การแปลวรรณกรรม                  

1554201 การแปลเอกสารวิชาการและงานอาชีพ              

1550101 การสอบฟัง พูด           
      

1550102 การสอบอ่าน           
      



41 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
1550103 การสอบเขียน           

      

1550104 การเขียนเชิงวิชาการ         
      

1550501 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ              

1550502 การสอนภาษาอังกฤษ                  

1550601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารงานอาชีพ               

1550602 ทักษะเพ่ืองานอาชีพ              
      

1550701  ทักษะคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ           
      

1550301 ต านานเทพนิยายกรีก            
      

1550603 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว              

1550604         ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่นวัฒนธรรม              

1550605         ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม              

1570101         ภาษาจีน 1              

1570102         ภาษาจีน 2              

1660101         ภาษาเกาหลี 1              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
1660102         ภาษาเกาหลี 2              

1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ              

1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ              

1554803 เตรียมสหกิจศึกษา              

1554804 สหกิจศึกษา              
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

             
 ระบบค่าระดับคะแนน  8 ระดับ  

  ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม    4.00 
 B+    ดีมาก    3.50 
 B    ดี     3.00 
 C+    ดีพอใช้   2.50 
 C    พอใช้    2.00 
 D+    อ่อน     1.50 
 D    อ่อนมาก   1.00 
 E    ตก     0.00 
  และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    2.1.1 ผู้สอน กรรมการ และนักศึกษาก าหนดและท าความเข้าใจ กฎ ระเบียบ และเกณฑ์
การประเมินที่ตรงกัน 
    2.1.2 แจ้งผลการทดสอบและการวัดผลต่างๆให้นักศึกษาทราบเป็นเบื้องต้น 
    2.1.3 นักศึกษาให้ความเห็นต่อผลการประเมินและในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาด 
เพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสม และถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 
    2.1.4 กรรมการสาขาวิชา และประธานสาขาวิชาตรวจสอบผลประเมินเพื่อผู้รับผิดชอบ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พึงมี    
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
    2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
  2.2.2 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อบัณฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิต           
ต่อสาขาวิชา 
    2.2.3 ความก้าวหน้าและการเป็นที่ยอมรับของสังคมที่มีต่อบัณฑิต 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ ปรัชญาและรายละเอียดของหลักสูตร พันธกิจมหาวิทยาลัย และสิทธิ
ประโยชน์ของอาจารย์ 
  1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน      
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน การท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 การวัดและการประเมินผล 
การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
เสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
   1.3 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะในเรื่อง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1) ศึกษาดูงาน และจัดอบรม ให้กับอาจารย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ รวมทั้งเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการ
สอน อบรมการวัดและการประเมินผล อบรมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศด้านการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนและการวิจัย 
  2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
  3)   จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  5) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
  6)   กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
  ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรนั้น มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ ในการวางแผน    
การเปิดสอน  แผนการจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะและความรู้แก่นักศึกษาและรวบรวมข้อมูล ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 
2. บัณฑิต 
  บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ      
ที่ก าหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา               
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาอังกฤษในแต่ละหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้านการสื่อสาร การแปล  และด้านการสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ ฯลฯ นักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา ตามประกาศของหน่วยงานต่างๆ นักวิเคราะห์และนักวิชาการทางภาษาอังกฤษ 
นักวิจัยทางภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์และงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
3. นักศึกษา 
  หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ           
ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาแรกเข้า การบริหารคณาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคอยก ากับดูแล
นักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
       การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนตามที่สาขาวิชาก าหนด        
โดยกระบวนการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
      คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน    

การสอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและ    
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
   การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์
การเรียนรู้แก่นักศึกษา นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1) มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
 2) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 3) มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน            

ที่หลากหลาย 
 4) มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  1) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง   
  2) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์            

ในภาระงานที่รับผิดชอบ  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1 การบริหารงบประมาณ 
 จากการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว ทางคณะได้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณลงสู่สาขาวิชา โดยทางคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้        
ส่วนวัสดุครุภัณฑ์เฉพาะสาขาวิชา  จะพิจารณาด าเนินการจัดหาเอง โดยใช้งบประมาณที่คณะจัดสรรให้ 
นอกจากนี้งบประมาณที่คณะจัดสรรให้ยังมีการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
ในบางกิจกรรมของสาขาวิชา 
  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  6.2.1 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีดังนี้ 
 1) อาคารเรียนรวม 8 ชั้น    ขนาดจุ 50 คน  จ านวน 20 ห้อง 
 2) ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  ขนาดจุ 40 เครื่อง จ านวน 2 ห้อง 
 3) ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 100 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ขนาดจุ 40 คน  จ านวน 1 ห้อง 
 5) ห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) 
      ขนาดจุ 100 คน  จ านวน 4 ห้อง 
      ขนาดจุ   60 คน  จ านวน 4 ห้อง 
      ขนาดจุ   50 คน   จ านวน 5 ห้อง 
      ขนาดจุ   40 คน  จ านวน 55 ห้อง 
  6.2.2 อุปกรณ์ มีดังนี้ 
 1) ชุดเครื่องขยายเสียง    
 2) LCD Projector   
 3) Computer แบบตั้งโต๊ะ   
 4) Laptop     
    
   **มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย**  
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  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    1) คณะ/สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษาในการจัดทรัพยากรการเรียน   
การสอน ต ารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    2) คณะ/สาขาวิชา ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 
    3) คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ เพ่ือเสนอของบประมาณครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 สาขาวิชาส ารวจความต้องการด้านทรัพยากรการเรียนการสอน จากอาจารย์ และนักศึกษาทุกปี 
และมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมิน ด้านความเพียงพอของทรัพยากรและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์       
การสอนของนักศึกษาเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2560  เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่าน คือ มีการด าเนินตาม
ข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

     

2) มีรายละเอียดครอบคลุมตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 
2560 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้
ครอบคลมุหัวข้อตาม มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา   

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี)  มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม 
มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียด
ครอบคลมุหัวข้อตาม มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว  

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ     
หนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

     

13)      ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับช้ันปีสุดท้ายอย่างน้อยร้อยละ 10 ของนักศึกษา
ทั้งหมด ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลของระดับปริญญาตรี เทียบเทา่ระดับ C1 
(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of 
Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 

     

 



49 

 

 

หมวดที่  8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
   1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
   1.1.2 การประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
   1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษาโดยผู้สอน และสาขาวิชา 
   1.1.4 มหาวิทยาลัยส ารวจความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
   1.1.5 การสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งค่าคะแนนจะบ่งชี้ประสิทธิผลของการสอนและ   
การเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งหากพบปัญหาจะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน     
การสอนในโอกาสต่อไป 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา     
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน          
ซึ่งด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สาขาวิชา ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

  มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมด้วยกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เช่น  การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการประเมินต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตหรือ         
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ต่อผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง                                          
   ในการทบทวนมีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีและประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
 
0001101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร         2(2-0-4) 
    Thai for Communication 
    ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 The meaning and importance of Thai for communication; practice of thinking, 
listening, speaking, reading, and writing skills; appropriate patterns of communication;  
effective integration of  gained knowledge into daily life 
 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        2(2-0-4) 
 English for Communication 
 ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์
ต่างๆ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  
 Fundamental English for communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; English usage of personal information, 
families, communities, and provincial information 
 
0001103   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า       2(2-0-4) 
  Information Searching for Study 
 ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
 The meaning and the importance of information and the information 
resources for study and search; information researching and retrieval for self-study; 
presentation with standard approaches  
 
0001104     การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  Listening and Speaking English for Daily Life Communication 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์
ต่างๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for daily Life communication through various media such as television, VDO, 
radio and so on 
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0001105    การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 Reading and Writing English for Daily Life Communication  
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว 
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, 
and product labels; skills for note-taking, summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
               English for Cultural Communication      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทาง
สังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณี  
                English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, festivals and traditions, and ceremonies 
    
0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 
  English for Communication in the Workplace 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การ
กรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภทต่างๆ  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, resume, job advertisement, charts 
and labels 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม     2(2-0-4) 
  Buddhism for Living and Social Development 
 โครงสร้างพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนา
จิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต  
 The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath days and ritual of 
Buddhism; mind and wisdom development; Dhamma application for daily life  
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0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
 Human Behavior and Self Development 
 ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ การรู้จักและพัฒนาตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน      
การวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 The factors affecting human behaviors, self–perception for self-development, 
positive relationships building with others and planning for a happy life 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต      2(2-0-4) 
 Music and Life Appreciation 
  ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีใน
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
 The meaning of music aesthetics; types of music in daily life; musical role in 
social context; music and life relationship; music skills and experiences improvement 
 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
 Arts and Design 
 ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบของ
ศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม 
และความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบ
ส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Background, meaning and reasons for artworks creation; the design of the 
artists and designers; principle of arts and design; visual perception; taste, beauty and 
creativity; analysis, criticism and consideration on arts and design value in daily life 
 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง         2(2-0-4) 
 Art Performance Appreciation 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเล่นท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิต
ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics performances; the folk plays; values and lifestyles 
applied to art performances; activity based on local values and ways of life 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
 
0003101 ระบบสังคมไทย           2(2-0-4) 
 Thai Society System 
 สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อมไทยในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง 
ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
 Thai social and cultural, economic, political and environmental conditions 
from past up to present; social problems and solutions in Thai society; directions of Thai 
society development and sustainable development; the development of the King’s 
initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local wisdom; civic education, civil 
society and good governance; trends for Thai society development in the future 
 
0003102 ระบบสังคมโลก          2(2-0-4) 
 Global Society System 
 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน 
ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน 
สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์โลกปั จจุบัน 
แนวโน้มในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 
 Social, economic and political evolution  of global society from past up to 
present; theories and streams that influence social, economic and political changes; 
human rights; peace education; ASEAN Community; laws and important relevant 
international organizations; current world events; trends for social, economic and political 
development in global society 
 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
 Business and Daily Life 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; administrative human resources management; marketing; financial accounting, 
context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and 
applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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0003104 ไทเลยศึกษา          2(2-0-4) 
 Loei Study 
 บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual, custom, ways of 
life, amusement, Loei dialect, arts, and folk wisdom 
 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน        2(2-0-4) 
 Thailand and ASEAN Community 
 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก
อาเซียน 
 Background of ASEAN community; fundamental information  of  geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; 
ASEAN political-security community, ASEAN economic community, ASEAN socio- cultural 
community; the relationships of internal and external groups of ASEAN country members 
and benefits of Thailand that gain from being ASEAN member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                  2(2-0-4) 
 Economy in Daily Life 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงิน
และสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 
and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 
economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of economy 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ        2(2-0-4) 
 Thinking and Decision Making 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบต่างๆ หลักการใช้เหตุผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้
หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
 Principles and human thinking process; process of thinking skills; logical 
principles; data collection; data analysis through software application for decision making; 
application of the principle of decision-making analysis linear programming for problem 
solving in daily life 
 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       2(2-0-4) 
 Computer Technology  
       ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย 
จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์  
 Computer systems; importance and impact of computer and information 
technology in daily life; computer networking system; the Internet and e -mail; social 
network; laws, ethics and securities of computer network  
 
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 
 Exercise for Health 

      ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่
ร่วมสมัย เหมาะสมกับ  เพศ วัย  และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

Knowledge of physical movement; patterns and activities of contemporary 
healthy exercise according to gender, age and individual physical fitness; suitable 
application to ways of life 
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0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต     2(2-0-4) 
 Science and Technology for Quality of Life 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
 Scientific process; science and technology development; applying scientific 
knowledge to quality of life for happy living; effects of advanced science and technology 
on human life  
 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 
 Science for Health 
       ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธง
โภชนาการ หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐม
พยาบาล       การส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 

Essential  factors  for  human living; significance of food and nutrition; daily 
required energy and nutrients; nutritional assessment; principle of balanced food  
according to nutrition flag;  principle of safety food selection and consumer protection; 
general knowledge of diseases and disease prevention; sexual health promotion; accident 
and first aid;  mental health promotion and  principle of daily medicine use 
 
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม        2(2-0-4) 
  Life and Environment 
                 การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                 The origin of the Earth; origin of life; human evolution; systematic relation 
between organisms and environment ; environmental pollution and its impact on quality 
of life; ways and local natural resources use; environment and tourism; law and 
environmental conflict management ; sustainable natural resources and environmental 
management  
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0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
 Household Appliances Maintenance Techniques 
 หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและ
การใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัย
และการประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques; tools and 
electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness 
 
0004108       การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                                        2(2-0-4) 
                  Raising Crops and Animals in Daily Life 
                  หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ  พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยง
สัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                   Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for domestic animals; 
principle of sufficiency economy in animal productions; application of philosophy of 
sufficiency economy to agriculture 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
   1. กลุ่มวิชาแกน 
  
1551101 การฟังและพูด        3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 
  การฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน การฝึกทักษะในการฟัง การออกเสียงที่
ถูกต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดให้เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ   
  Practical conversation in daily-life, basic listening, accurate pronunciation; 
learning culture and customs related to specified activities for the confidence in English 
conversation   
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1551102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Fundamental English Reading 
   การฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ฝึกเทคนิคที่ใช้ในการอ่าน เน้นความเข้าใจและ
ความหมายของค าจากบริบท เก็บใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่อง 
  Understanding structure of sentences to extend understanding in main idea and 
details of reading text; practical study of reading techniques focusing on understanding reading texts 
and meaning of words in context  
 
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Introduction to Linguistics 
  แนวคิดหลักทางภาษาศาสตร์   การศึกษาลักษณะของภาษาอังกฤษ  องค์ประกอบของ
ภาษา ด้านระบบเสียง โครงสร้าง และระบบความหมาย ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และการวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีต่างๆ   
  Principle concepts of linguistics, linguistic fields, a study of English language 
features: natures, components, and functions of languages focusing on a study of language 
components: phonology, morphology and syntax, semantics; Linguistics theories and the 
analysis of English language in accordance with the concepts of given linguistic theories 
 
1552301  วรรณคดีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Literature  
  ขอบข่าย และประเภทของวรรณคดี ตัวอย่างผลงานวรรณคดีและวรรณกรรมภาษา
ภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อเสียง 
  Scopes and types of literatures, selected English literatures 
 
1552201 การแปล        3(3-0-6) 
  Translation 

หลักการแปล การแปลประโยคและข้อความ ข่าวประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เน้นความแตกต่างทางโครงสร้างประโยคและความแตกต่าง
ระหว่างการใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 

Principle of translation, translation of sentences and passages and various 
types of news from English to Thai and from Thai to English, focusing on the differences 
between the English and Thai sentence structures and usages 
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1551103 การเขียนพื้นฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental English Writing 

ประเภทของค า วลี อนุประโยค ประโยคและการเชื่อมประโยค  ค าเชื่อมประโยค ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ 
ความเป็นเอกภาพของงานเขียนและการเชื่อมโยงความคิดในงานเขียน กลไกในการเขียน    อนุเฉทและการ
เขียนอนุเฉทที่ด ี 

Parts of speech, phrases, clauses, sentences and sentence connection, 
transition signals, sentence fragments and run-on sentence errors, unity and coherence, 
mechanics in writing, defining paragraph, writing good paragraphs  

 
 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 วิชาทักษะภาษา      
1552101  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ   3(2-2-5)  
   Listening and Speaking for Situational English 

   การฝึกทักษะด้านการฟัง-พูดสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม โดยฝึกทักษะการฟังเรื่องต่าง ๆ 
จากการรายงานข่าว โฆษณา ภาพยนตร์ แล้วสามารถจับใจความส าคัญในเรื่องที่ฟัง สามารถพูดเพ่ือการ
รายงาน การน าเสนอข่าว การอธิบาย เล่าเรื่อง การแสดงบทบาทสมมุติ การโต้วาที ฝึกทักษะการพูดโดยให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเน้นค า จังหวะ และท านองเสียงของภาษาอังกฤษ  
   A practical study of listening and speaking in various social situations; 
listening to report, advertisement and movies; being able to get the main idea of the 
media; making oral report and news report, participating in a discussion, narrating, role 
playing and debating; realizing on word stress, rhythm and intonation of English language  
 
1553101  การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

English Conversation and Discussion  
    การฝึกทักษะที่จ าเป็นในการสนทนาและอภิปรายในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การใช้ค าศัพท์ โครงสร้าง วจนปฏิบัติ และมารยาทในการสนทนาและอภิปราย  
    Skills needed to engage oneself in informal and formal conversations and 
discussions; usage of lexical, syntactic and pragmatic command, basic courtesy and 
etiquette in spoken English  
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1554101  การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
English Presentation  

    ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การรวบรวม ประมวล และจัดระเบียบข้อมูลดิบทั้งแบบวาจา
และลายลักษณ์อักษร การน าเสนองานที่เป็นระบบ การออกแบบเขียนบท การใช้ภาพนิ่ง และสื่อต่าง  ๆ 
เพ่ือการน าเสนอแบบวาจาในหัวข้อด้านวิชาชีพและวิชาการ และการโต้แย้งด้วยวาจาและการโต้แย้งแสดง
จุดยืน  
    Skills in English speaking; gathering, processing and organizing oral and 
written data; performing a well-organized task; designing and writing scripts, using slides 
and other media for oral presentations of academic and professional topics; engaging 
oneself in verbal argumentation or counter-argumentation  
 
1552102   การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
   Reading English Media  

    การอ่านเรื่องต่าง ๆ จากสื่อที่พบในชีวิตประจ าวัน สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ์ 
โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ด ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง 
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินค้า ประกาศรับสมัครงาน ก าหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้นๆ 
   Reading different texts found in everyday-life media;  documentary, fiction, 
newspaper, advertisement, brochure, postcard, label, announcement, warning sign, signs, 
time table, symbol, diagram, chart, product catalogue, job classification, schedule, 
itinerary, regulation and memorandum 
 
1553102  การอ่านและเขียนวิพากษ์ส่ือ       3(3-0-6)  
     Media Critical Reading and Writing   
    การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ ความรู้ในภาพและเสียง และความ
ตระหนักรู้ในประเด็นทางสังคมผ่านสื่อภาษาอังกฤษ 
    Development of critical reading and writing skills, audiovisual literacy and 
the awareness of social issues through the English- language media 
 
1552103  การเขียนเรียงความ          3(3-0-6)  

Essay writing 

    การเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ เน้นการเขียนที่กระชับ สมเหตุสมผล ชัดเจน และใช้
ไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์  
    Essay writing with an emphasis on conciseness, credibility, clarity and 
correct use of language, as well as analytical thinking, critical thinking, and creativity  
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1553103  การเขียนขั้นสูง         3(2-2-5) 
Advanced writing  

    การเขียนเชิงให้เหตุผลขั้นสูง การเขียนเรียงความที่ซับซ้อนขึ้นจากข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า เน้นความเข้าใจข้อมูล ความสามารถของผู้เรียนในการเข้าถึงข้อมูล การประเมินค่าข้อมูล 
และใช้ข้อมูลในงานเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์ผู้อ่านและการคิดและอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เชิงอาชีพและเชิงวิชาการ  
    An advanced course in argumentative writing; writing extended essays 
based on documented research; focusing on information literacy, students’ ability to 
access, evaluate, and use information effectively to complete a variety of written 
assignments;  additional practice in audience analysis, critical reading and thinking, and 
writing for professional and academic purposes  
 
1551104    ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
  English Grammar 

  ลักษณะไวยากรณ์ที่ ใช้ในการเรียงล าดับค า  วลี อนุประโยค และประโยคที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การบอกเล่า การถาม การปฏิเสธ การสั่ง และการแสดงเงื่อนไข  
   Sentence structures; word orders, phrases, clauses and sentences used in 
different situations; declarative sentence, interrogative sentence, negative sentence, 
imperative sentence and if clause  
 
  2.2 วิชาภาษาศาสตร์   
1532101  สัทศาสตร์และสรวิทยาเบื้องต้น       3(2-2-5) 
    Introduction to Phonetics and Phonology  

   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ เสียงและหน่วยเสียง การวิเคราะห์หน่วยเสียง และ การเรียง
ตัวของหน่วยค า โครงสร้างพยางค์  การศึกษาเกี่ยวกับสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ระบบการเกิดของเสียงพูด 
การผลิตเสียงพยัญชนะและเสียงสระ การใช้สัญลักษณ์ และสัทสัญลักษณ์ การฝึกออกเสียงพยัญชนะ เสียง 
ระดับเสียง การเน้นพยางค์ ท านองเสียง และการแก้ปัญหาของนักศึกษารายบุคคลในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย สรวิทยาวิเคราะห์เกี่ยวกับสระและพยัญชนะ ความหมายของ
ท านองเสียงที่ใช้ในการสนทนา ทักษะพ้ืนฐานในการวัดเสียง เน้นเสียงสระ 
   English Phonological system; Phones and Phonemes; Phonemic Analysis; 
Sound pattern, Syllable structures; a phonological analysis of the vowels and consonants; 
a description of the intonation used in English conversations; and basic skills in the 
acoustic measurement of sounds, particularly vowels 
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1532102  ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์       3(2-2-5) 
   English Morphology and syntax   

    ระบบหน่วยค า ค า วลี อนุพากษ์ และประโยคในภาษาอังกฤษ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
ทางภาษาศาสตร์ที่เก่ียวกับการศึกษาระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ หน่วยค า ค า วลี อนุพากษ์ และประโยค 
   English morphological systems: morphemes, words, phrases, clauses and 
sentences; a brief glimpse of linguistic theories related to the study of morphology and 
syntax; an analysis of English morphemes, word formation processes as well as the 
structure of English sentences including clauses, phrases, and words 
 
1533101  วากยสัมพันธ์และวจนวิเคราะห์        3(2-2-5) 
   Syntax and Discourse Analysis 

    การวิเคราะห์โครงสร้างภายในประโยคและวจน   ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายใน
ประโยคและวจน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างประโยคและวจน 
   An analysis of internal sentence structure and discourse; relationship 
between internal sentence aspect and discourse; English syntax related to sentence 
structure and discourse 
 
1534101  อรรถศาสตร์และปฏิบัตินิยม       3(2-2-5) 
   Semantics and Pragmatics 

   การศึกษาระบบความหมายตามตัวอักษร และตามการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน การ
วิเคราะห์ความหมายของข้อความต่างๆ   
    A study of syllabic meaning system and daily-life usage; an analysis of 
meanings of various statements 
   

   2.3 วิชาวรรณคดี  
1553301  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 1      3(3-0-6) 
   Selected English and American Literature 1 

    เนื้อหา แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน  
ร้อยแก้วในศตวรรษท่ี 19 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมร้อยแก้วที่คัดสรร   
    Subject matter, theme, form and writing techniques of British and American 
literature; nineteenth-century fiction, analysis and criticism of selected fictions  
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1553302   วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 2         3(3-0-6) 
   Selected English and American Literature 2  

    เนื้อหา แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน  
ร้อยแก้วในศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม ร้อยแก้วที่คัดสรร   
    Subject matter, theme, form and writing techniques of British and American 
literature; twentieth-century fiction, analysis and criticism of selected fictions  
 
1552302  ฉันทลักษณ์วรรณคดีภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

Mechanics of Poetry   

    ความรู้พ้ืนฐานองค์ประกอบวรรณกรรมภาษาอังกฤษ รูปแบบ แก่นเรื่อง และกลวิธีการ
ประพันธ์การวิเคราะห์ร้อยแก้ว ร้อยยกรอง และบทละครที่คัดสรร   
    Introduction to the literary elements of English-language literature: form, 
theme and writing technique; analysis of selected prose, poetry, and drama   

1552303  การศึกษาและน าเสนองานทางวรรณคดี       3(3-0-6) 
  Study and Presentation of Literary Works   

    ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม และวัฒนธรรมของวรรณคดีอังกฤษ ตั้งแต่สมัย
แองโกลแซกซัน ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี17 นักเขียนส าคัญและผลงานที่โดดเด่น  การวิเคราะห์บทอ่าน  คัดสรร  
และการน าเสนอบทอ่านคัดสรร     
   Historical, philosophical, social and cultural background of British literature 
from Anglo-Saxon period to seventeenth century; major writers and their representative 
works; an analysis of excerpts; a selection and presentation of selected excerpts 
   

   2.4 วิชาการแปล 
1552202  การแปลสื่อ           3(3-0-6) 

Media Translation       

    การฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากสื่อต่างๆอาทิ
เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสารออนไลน์ เว็บไซต์ ข่าว สารคดี บันเทิงคดี บทบรรยาย 2 ภาษา เน้นการแปลให้ได้
ใจความที่ถูกต้องตามหลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร และมีผลงานการแปลจากสื่อประเภทต่าง  ๆ อย่างน้อย 1 
เรื่องจากสื่อที่แสดงไว้ในขอบเขตของค าอธิบายรายวิชา 
    Translation practice from English to Thai and Thai to English using 
authentic materials like printed and online documents, website, news, documentary,  
entertainment; making subtitle; focusing on the correct contextual meaning in 
communicative style, and doing a translation project on at least one of the materials 
presented in a course description 
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1553202  การแปลวรรณกรรม           3(3-0-6) 
  Translation of Literary Works 

     การฝึกแปลวรรณกรรมต่างๆ ทั้งวรรณกรรมภาษาไทย และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ให้
ได้ใจความถูกต้องตามส านวน บริบททางวัฒนธรรม สังคม และและความเชื่อพ่ีแฝงอยู่ในวรรณกรรมที่เลือก
มาฝึกแปล ต้องมีผลงานการแปล นวนิยายไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
อย่างน้อย 1เรื่อง  
    Translation practices of both Thai and English literary works, focusing on 
the correct idiomatic meaning, socio-cultural context, and beliefs hidden in the selected 
literary works for translation practices; producing a translation project of at least one 
piece of English or Thai novel  
 
1554201  การแปลเอกสารวิชาการและงานอาชีพ      3(2-2-5) 

Academic and Occupational Document Translation 

  การฝึกแปลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาการและงานอาชีพ ประกอบด้วย เอกสาร
ทางวิชาการ บทความทางวิชาการ บทคัดย่อ เอกสารราชการ เอกสารเกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร์ เอกสาร
สมัครงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกิจการในบริษัทเอกชน ธุรกิจ ห้างร้าน โรงแรม และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอาทิเช่น ฉลากยาก ฉลากอาหาร คู่มือ เน้นการแปลให้ถูกต้องตามบริบทของ
เอกสารนั้นๆ 

  Translation practice of academic and occupational documents namely 
articles, abstract, official documents related to government section and registration 
section; documents related to job application, documents related to works and activities 
of private sections, business, store, hotel; documents found in everyday life, drug 
prescription, food label, instruction, focusing on the contextual meaning of each type of 
materials  

3. กลุ่มวิชาเลือก   

1550101  การสอบ ฟัง พูด        3(2-2-5) 
  Listening and Speaking Test 

    รูปแบบข้อสอบวัดความรู้การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษที่จ าเป็น
ต่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา  การศึกษาเทคนิคการท าข้อสอบฟัง-พูด ในข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ประเภทต่างๆ เช่น TOEIC, CU-TEP, TOEFL, IELTS และฝึกท าข้อสอบผ่านสื่อออนไลน์  
   Format of listening and speaking test, listening and speaking skills needed 
in taking speaking and listening test; techniques to achieve target scores of listening and 
speaking test in different standard language tests including TOEIC, CU-TEP, TOEFL, IELTS 
and practicing doing online tests  
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1550102  การสอบอ่าน         3(2-2-5) 
  Reading Test 

    รูปแบบข้อสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา  การศึกษาเทคนิคการท าข้อสอบอ่านในข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ประเภทต่างๆ เช่น TOEIC, CU-TEP, TOEFL, IELTS และฝึกท าผ่านสื่อออนไลน์  
   Format of reading test, reading skills needed in taking reading test; 
techniques to achieve target scores of reading tests found in different standard language 
tests including TOEIC, CU-TEP, TOEFL, IELTS and practicing doing online tests  
 
1550103 การสอบเขียน         3(2-2-5) 

 Writing Test 

    ฝึกท าข้อสอบการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบตรงและแบบอ้อม ที่ปรากฏในข้อสอบ
มาตรฐาน ส าหรับข้อสอบเขียนแบบตรง ศึกษาองค์ประกอบของการเขียนชิ้นงานเขียนภาษาอังกฤษ
ประเภทต่าง ๆ โดยเน้นศึกษาเกณฑ์การประเมินการเขียนและฝึกประเมินชิ้นงานเขียน จุดบกพร่องของการ
เขียนในบทความภาษาอังกฤษหลากหลายประเภทที่ปรากฏในข้อสอบเขียน  ส าหรับข้อสอบเขียนแบบอ้อม 
เน้นเทคนิคการท าข้อสอบการเขียนแบบอ้อม (indirect writing test)  
   Practical study of direct and indirect writing tests found in different 
standard tests. Direct writing test: study elements of different writing genres focusing on 
the criterion to evaluate writing and practice evaluating writing. Indirect writing test: focus 
on techniques on doing writing test and practice doing indirect writing test found in 
different standard tests  
 
1550104  การเขียนเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
  Academic Writing 

   ประเภทของการเขียน โครงสร้างการเขียน โครงสร้างประโยค การเชื่อมประโยค การ
เชื่อมโยงความคิด เครื่องหมายวรรคตอน  
     Writing genres, organization of different writing genres, sentence structures, 
sentence connections, cohesive devices, writing mechanics and punctuations  

 
1550501 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
   Learning Assessment and Evaluation in English 

    ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการสร้างข้อสอบ ประเภทของข้อสอบ การประเมินผลข้อสอบ 
   Theories and concept of test construction, types of test and test validation  
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1550502 การสอนภาษาอังกฤษ         3(2-2-5) 
  English Pedagogy  

   แนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
สอน การฝึกปฏิบัติการสอนย่อยตามแนวคิดทฤษฎีและแผนการจัดการเรียนรู้ 
   Concepts and approaches of English pedagogy, designing teaching plans 
and micro-teaching based on teaching approaches and teaching plans 
 
1550601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานอาชีพ     3(2-2-5) 

English for Professional Communication 

  ค าศัพท์  ส านวน ที่ใช้ในสถานการณ์ติดต่อสื่อสารในงานอาชีพทางการศึกษา โรงแรม 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขนส่ง การฝึกเขียนจดหมายและบันทึกภายใน การสั่งซื้อสินค้า
และการใช้โทรศัพท์  
   Vocabulary and expressions used in educational work, hotel, immigration, 
entertainment business and transport business, writing business letter and memorandum, 
purchasing and telephoning  
 
1550602  ทักษะเพื่องานอาชีพ       3(2-2-5) 
   Profession Skills   

  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูงในบริบททางอาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม 
ธุรกิจการบิน และทางการศึกษา การอ่านและการเขียนเอกสารทางธุรกิจ และรายงานทางวิชาชีพ การ
อภิปรายและเจรจาต่อรองประเด็นทางธุรกิจ และการน าเสนองานทางวิชาชีพ 
    English skills for advanced level communication in professional contexts; 
tourism, hotel, airline business and educational work, a practical study of reading and 
writing business documents and reports on different professional fields, discussion and 
negotiation on business issues, and professional presentations. 
 
1550701  ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ      3(2-2-5) 
   Computer Skills for Careers   

   ทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์เพ่ือช่วยจัดท าเอกสารส านักงาน   
   Computer skills and application programs for office work 
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1550301  ต านานเทพนิยายกรีก        3(3-0-6) 
   Greek Mythology  

    ต านานความเชื่อ และเหตุการณ์ต่างๆ ของเทพเจ้ากรีกที่ส าคัญ ปฐมเทพ เทพจีอา เทพไท
ทัน เทพโอลิมเปียน การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเทพต่างๆ การจัดท าสื่อน าเสนอค าศัพท์และส านวน
ภาษาท่ีใช้ในต านานเทพนิยายกรีก 
    Myth, belief and important events of Greek gods, the origin of gods, Titan 
gods, Olympian gods; the roll-paying of gods; producing media for words and idioms used 
in Greek mythology 
 
1550603 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
  English for Tourism 

  การอธิบายและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อของชุมชน รวมทั้ง
การค้นคว้าข้อมูล การเก็บข้อมูลและการเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและในรูปแบบเอกสาร การ
จัดท าแผ่นพับ และเขียนก าหนดการการท่องเที่ยว  
   Explaining and giving facts about arts and cultures, way of life, local belief; 
searching for travel information, collecting and publishing the data using information technology 
and printed media, writing brochures and travel itinerary  
 
1550604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่นวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

English for Local-cultural Tourism  

             โครงสร้างทางภาษาในระดับ  ค า วลี และ ประโยค ฝึกใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น เชิงนิเวศวิทยา เกษตรวัฒนธรรม ศึกษาความเชื่อ การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Language structure in words, phrases, and sentences; a practical study of 4 
language skills focusing on ecological and cultural tourism; local ecotourism management 
including publicizing, agrarian culture; study of beliefs and enhancing agricultural activities the 
records through information technology. 
 
1550605 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม      3(2-2-5) 
  English for Hotel 

   ค าศัพท์และส านวนที่ ใช้ ในธุรกิจโรงแรม  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษทีใ่ช้ในแผนกต่างๆ ของโรงแรม  
   Vocabulary and expressions used in hotel business, practicing four 
language skills; listening, speaking, reading and writing English language used in different 
hotel sections.  
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1570101 ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 
  Chinese 1 

 การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาอักษร ระบบเสียง
ภาษาจีน  ความรู้อักษรจีนขั้นต้น 500 ตัว ภาษาเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 

An introduction to basic language structure, language skills: listening, speaking, 
reading and writing based on elementary language level, emphasis on correct 
pronunciation; knowledge of 500 Chinese characters, a basic communicative language 

 
1570102 ภาษาจีน 2        3(2-2-5) 
  Chinese 2 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1570101 ภาษาจีน 1 
  การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้นในระดับท่ีสูงขึ้นกว่าภาษาจีน 1 ในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
รูปประโยคพ้ืนฐานภาษาจีน เน้นฝึกการสนทนาเบื้องต้น  ความรู้อักษรจีน 1,500 ตัว  
   The more advance language structure than those provided in Chinese 1 
course, practicing basic language skills: listening, speaking, reading and writing; a study of 
basic sentence patterns with emphasis on conversation practice; knowledge of 1,500 
Chinese characters  

 
1660101 ภาษาเกาหลี 1        3(2-2-5) 
  Korean 1 

    การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้นและการฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนประโยคข้ันพื้นฐาน 
   Introduction to basic language structure and language skills: listening, 
speaking, reading and writing based on basic communicative level 
                                                                  
1660102 ภาษาเกาหลี 2        3(2-2-5) 
  Korean 2 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1660101 ภาษาเกาหลี 1  
    การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นกว่าภาษาเกาหลี 1 การฝึกทักษะการฟัง   
การพูด การอ่าน และการเขียนประโยคท่ีเน้นการสื่อสารในระดับภาษาที่สูงขึ้น 
     The more advance language structure than those provided in Korean I 
course, practicing basic language skills: listening, speaking, reading and writing focusing on 
higher communicative level that that achieved in Korean I course 
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      4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ / สหกิจศึกษา 
4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ    1 (90) 

   Pre-Practicum in English Related Profession 
   การจัดท าเอกสารส านักงาน เอกสารราชการ การส่งเอกสาร การติดต่อประสานงาน การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การแต่งกาย มารยาทในการปฏิบัติตนในหน่วยงาน และการติดต่อสถาน
ประกอบการ 
   Preparing official document, sending and receiving letters, correspondence, 
computer applications, dressing and manner in the office or work place, and making 
contact with workplaces 
 
1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ     6 (540) 
  Practicum in English Related Profession 

  การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  A job practicum in workplaces  
 

4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

1554803   เตรียมสหกิจศึกษา       1(90)  
  Pre-Cooperative Education 

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก่อนออกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
  Principle, concept, process and steps of Cooperative Education; relevant 
rules and regulation of Cooperative Education; basic knowledge and techniques in job 
application; workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic 
knowledge and skills needed for working in workplace; quality management system; 
project or product presentation techniques; academic report writing; personality 
development; ethic and code of conduct in profession before practicing in workplace 
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1554804 สหกิจศึกษา       6 (540) 
  Cooperative Education 

   การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มี
การเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าเอาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัย 
    Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice applied in real situation as temporary employee at MOU 
workplace 
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ภาคผนวก ข   

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต หน่วยกิต หมายเหตุ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1)  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 8 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 8 หน่วยกิต 

 เท่าเดิม 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    1)  กลุ่มวิชาแกน  
   
    2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
         2.1 วิชาทักษะภาษา 
         2.2 วชิาภาษาศาสตร์ 
         2.3 วชิาวรรณคดี  
         2.4 วชิาการแปล   
  
    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 

96 หน่วยกิต 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2559 ไม่ได้จัดกลุ่ม) 

  90 หน่วยกิต 
    18  หน่วยกิต 

 
    57  หน่วยกิต 
    24  หน่วยกิต 
    12  หน่วยกิต 
    12  หน่วยกิต 
    9  หน่วยกิต 

 
    15  หน่วยกิต 

หลักสูตร
ปรับปรุงจัด
กลุ่มเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ 

ค. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
รวมหน่วยกิตทั้งหลักสูตร 139 133 ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต หน่วยกิต หมายเหตุ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1)  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 8 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 8 หน่วยกิต 

 เท่าเดิม 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    1)  กลุ่มวิชาแกน  
   
    2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
         2.1 วิชาทักษะภาษา 
         2.2 วชิาภาษาศาสตร์ 
         2.3 วชิาวรรณคดี  
         2.4 วชิาการแปล   
  
    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 

96 หน่วยกิต 
(หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2559 ไม่ได้
จัดกลุ่ม) 

  90 หน่วยกิต 
    18  หน่วยกิต 

 
    57  หน่วยกิต 
    24  หน่วยกิต 
    12  หน่วยกิต 
    12  หน่วยกิต 
    9  หน่วยกิต 

 
    15  หน่วยกิต 

หลักสูตร
ปรับปรุงจัด
กลุ่มเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ 

ค. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต  
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
รวมหน่วยกิตทั้งหลักสูตร 139 133 ลดลง 
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2. รายวิชาใหม่ 
 รายวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในหมวดวิชาเฉพาะ 
   1) รายวิชาใหม่กลุ่มวิชาแกน 
1551101 การฟังและพูด                   3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 
1551102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
  Fundamental English Reading 
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Introduction to Linguistics 
1552301  วรรณคดีเบื้องต้น                3 (3-0-6) 
  Introduction to Literature 
1552201 การแปล        3 (3-0-6) 
  Translation 
1551103 การเขียนพ้ืนฐาน          3 (3-0-6) 

Fundamental English Writing 
 

   2) รายวิชาใหม่กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
       2.1) วิชาทักษะภาษา          24 หน่วยกิต 
1552101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ            3(2-2-5) 

Listening and Speaking for Situational English 
1553101 การสนทนาและอภิปรายในภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

English Conversation and Discussion 
1554101 การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
   English Presentation 
1552102 การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

Reading English media                 
1553102 การอ่านและเขียนวิพากษ์สื่อ       3(3-0-6) 
   Media Critical Reading and Writing 
.1552103  การเขียนเรียงความ           3(3-0-6) 

Essay writing 
1553103 การเขียนขัน้สูง         3(2-2-5) 

Advanced writing  
1551104 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
  English Grammar 
 
 
 



77 

 

 

  2.2) วิชาภาษาศาสตร์       12 หน่วยกิต 
1532101 สัทศาสตร์และสรวิทยาเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Introduction to Phonetics and Phonology  
1532102 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์                   3(2-2-5) 

English Morphology and Syntax  
1533101 วากยสัมพันธ์และวจนวิเคราะห์       3(2-2-5)  

Syntax and Discourse Analysis 
1534101 อรรถศาสตร์และปฏิบัตินิยม      3(2-2-5) 
  Semantics and Pragmatics 
   

  2.3) วิชาวรรณคดี       12 หน่วยกิต  

1553301 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 1    3(3-0-6) 
Selected English and American Literature 1     

1553302 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 2    3(3-0-6) 
   Selected English and American Literature 2     
1552302 ฉันทลักษณ์วรรณคดีภาษาอังกฤษ               3(3-0-6) 

Mechanics of Poetry  
1552303 การศึกษาและน าเสนองานทางวรรณคดี     3(3-0-6) 

Study and Presentation of Literary Works    
   

2.4) วิชาการแปล       9 หน่วยกิต 
1552202 การแปลสื่อ        3(3-0-6) 

Media Translation  
1553202 การแปลวรรณกรรม       3(3-0-6) 

Literature Translation 
1554201 การแปลเอกสารวิชาการและงานอาชีพ     3(2-2-5) 

Academic and Occupational Document Translation 

   3) รายวิชาใหม่กลุ่มวิชาเอกเลือก 

1550101 การสอบ ฟัง พูด        3(2-2-5) 
                     Listening and Speaking Tests  
1550102 การสอบอ่าน        3(2-2-5) 
            Reading Tests  
1550103 การสอบเขียน        3(2-2-5) 
  Writing Tests 
1550104 การเขียนเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 

Academic Writing 
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1550501 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  Learning Assessment and Evaluation in English 
1550502 การสอนภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
  English Pedagogy 
1550601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารงานอาชีพ    3(2-2-5) 

English for Professional Communication 
1550602 ทักษะเพ่ืองานอาชีพ        3(2-2-5) 

Profession Skills   
1550701  ทักษะคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ               3(2-2-5) 

Computer Skills for Careers  
1550301 ต านานเทพนิยายกรีก      3(3-0-6) 

Greek Mythology  
1550603 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
  English for Tourism 
1550604  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่นวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
   English for Local-cultural Tourism  
1550605  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม     3(2-2-5) 
  English for Hotel  
1570101         ภาษาจีน 1       3(2-2-5) 
  Chinese 1 
1570102 ภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
  Chinese 2 
1660101         ภาษาเกาหลี 1       3(2-2-5) 
  Korean 1 
1660102         ภาษาเกาหลี 2       3(2-2-5) 
  Korean2 
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ภาคผนวก ค    

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ก. หมวดการศึกษาทั่วไป 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
มีการเปลี่ยนแปลงตางรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
1. กลุ่มวิชาแกน   
1551101  การฟังและพูดเบื้องต้น  3(2-2-5) 
Introduction to Listening and Speaking 
การฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันฝึก
ทักษะในการฟังระดับต้นฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง
เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดให้เพ่ือสร้างความมั่นใจใน
การสนทนาภาษาอังกฤษ 
 

1551101  การฟังและพูด 3(2-2-5) 
Listening and Speaking 
การฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน การ
ฝึกทักษะในการฟัง การออกเสียงที่ถูกต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ เกี่ ยวข้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดให้เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ในการสนทนาภาษาอังกฤษ 
 

เปลี่ยนชื่อ
วิชา 

1551102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
Fundamental English Reading 
การฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ฝึกเทคนิคท่ีใช้ใน
การอ่าน เน้นความเข้าใจและความหมายของค าจาก
บริบท เก็บใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่อง 

1551102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
Fundamental English Reading 
การฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ฝึกเทคนิคที่ใช้ใน
การอ่าน เน้นความเข้าใจและความหมายของค าจาก
บริบท เก็บใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่อง 
 

 
คงเดิม 

1532101  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
Introduction to Linguistics 
แนวคิดหลักทางภาษาศาสตร์  สาขาต่างๆ ของ
ภาษาศาสตร์ การศึกษาลักษณะของภาษาอังกฤษ โดย
พิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของภาษา 
และหน้าที่ของภาษา เน้นศึกษาองค์ประกอบของ
ภาษา  ด้ านระบบเสี ยง  โครงสร้ า ง  และระบบ
ความหมาย ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และการวิเคราะห์ 

1531101  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
Introduction to Linguistics 
แนวคิดหลักทางภาษาศาสตร์   การศึกษาลักษณะ
ของภาษาอังกฤษ  องค์ประกอบของภาษา ด้าน
ระบบเสียง โครงสร้าง และระบบความหมาย ทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร์ และการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ
ตามทฤษฎีต่างๆ   
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1553301  วรรณคดีเบื้องต้น  3(3-0-6) 
Introduction to Literature 
ขอบข่าย และประเภทของวรรณคดี ตัวอย่างผลงาน
วรรณคดีของอังกฤษและอเมริกา และวรรณกรรมที่มี
ชื่อเชียงของอังกฤษและอเมริกา 

1552301 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Literature  
ขอบข่าย และประเภทของวรรณคดี ตัวอย่างผลงาน
วรรณคดีและวรรณกรรมภาษาภาษาอังกฤษ ที่มี
ชื่อเสียง 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
1553201 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to English Translation 
หลักการแปลพ้ืนฐาน การฝึกแปลค า วลี และประโยค
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษการฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ-ไทย เลือกใช้ค าที่เหมาะสมกับบริบท 
การแปลข้อความสั้นๆ โฆษณา ฉลากยา จดหมาย
สมัครงาน และประวัติส่วนตัวโดยย่อ 

1552201 การแปล 3(3-0-6) 
Translation 
หลักการแปล การแปลประโยคและข้อความ ข่าว
ประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เน้นความแตกต่าง
ทางโครงสร้างประโยคและความแตกต่างระหว่างการ
ใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 
 

เปลี่ยนชื่อ, 
รหัสวิชา 

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1552101 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น 3(3-0-6) 
Fundamental English Writing for  
Communication 
การฝึกทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การ
เขียนข้อความแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ จดหมาย 
บันทึกข้อความ และบันทึกประจ าวัน 

1551103  การเขียนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
Fundamental English Writing 
ประเภทของค า วลี อนุประโยค ประโยคและการ
เชื่อมประโยค ค าเชื่อมประโยค ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ 
ความเป็นเอกภาพของงานเขียนและการเชื่อมโยง
ความคิดในงานเขียน กลไกในการเขียน อนุเฉทและ
การเขียนอนุเฉทท่ีดี 

เปลี่ยนชื่อ, 
รหัสวิชา 

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 กลุ่มทักษะภาษา   
ไม่มีการก าหนดกลุ่มวิชาทักษะภาษา 1552101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่างๆ  3(2-2-5) 
Listening and Speaking for Situational 
English 
การฝึกทักษะด้านการฟัง-พูดสถานการณ์ต่างๆ ใน
สังคม โดยฝึกทักษะการฟังเรื่องต่าง ๆ จากการ
รายงานข่าว โฆษณา ภาพยนตร์ แล้วสามารถจับ
ใจความส าคัญในเรื่องที่ ฟัง สามารถพูดเพ่ือการ
รายงาน การน าเสนอข่าว การอธิบาย เล่าเรื่อง การ
แสดงบทบาทสมมุติ การโต้วาที ฝึกทักษะการพูด
โดยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเน้นค า 
จังหวะ และท านองเสียงของภาษาอังกฤษ  

รายวิชาใหม่ 

 1553101 การสนทนาและการอภิปรายใน
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
English Conversation and Discussion  
การฝึกทักษะที่จ าเป็นในการสนทนาและอภิปรายใน
สถานการณ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้
ค าศัพท์ โครงสร้าง วจนปฏิบัติ และมารยาทในการ
สนทนาและอภิปราย 

รายวิชาใหม ่
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 1554101 การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

English Presentation  
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การรวบรวม ประมวล 
และจัดระเบียบข้อมูลดิบทั้งแบบวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร การน าเสนองานที่ เป็นระบบ การ
ออกแบบเขียนบท การใช้ภาพนิ่ง และสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
การน าเสนอแบบวาจาในหัวข้อด้านวิชาชีพและ
วิชาการ และการโต้แย้งด้วยวาจาและการโต้แย้ง
แสดงจุดยืน 

รายวิชาใหม่ 

 1552102 การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Reading English Media  
การอ่านเรื่องต่าง ๆ จากสื่อที่พบในชีวิตประจ าวัน 
สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ์ โฆษณา แผ่นพับ 
แผ่นปลิว โปสการ์ด ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน 
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ 
รายการสินค้า ประกาศรับสมัครงาน ก าหนดการ 
ระเบียบการ บันทึกสั้นๆ 

รายวิชาใหม่ 

 1553102 การอ่านและเขียนวิพากษ์ส่ือ 3(3-0-6)  
Media Critical Reading and Writing   
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ 
ความรู้ในภาพและเสียง และความตระหนักรู้ใน
ประเด็นทางสังคมผ่านสื่อภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่ 

 1552103  การเขียนเรียงความ 3(3-0-6)  
Essay Writing 
การเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ เน้นการเขียนที่
กระชับ สมเหตุสมผล ชัดเจน และใช้ไวยากรณ์ที่
ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
เชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 1553103 การเขียนขั้นสูง 3(2-2-5) 

Advanced Writing  
การเขียนเชิงให้เหตุผลขั้นสูง การเขียนเรียงความที่
ซับซ้อนขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เน้น
ความเข้าใจข้อมูล ความสามารถของผู้เรียนในการ
เข้าถึงข้อมูล การประเมินค่าข้อมูล และใช้ข้อมูลใน
งานเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
วิเคราะห์ผู้อ่านและการคิดและอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และการเขียนเพ่ือวัตถุประสงค์เชิงอาชีพและเชิง
วิชาการ 

รายวิชาใหม่ 

1551102  ไวยากรณ์ทางการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Communicative Grammar                                     
ลักษณะไวยากรณ์ที่ใช้ในการเรียงล าดับค า วลี อนุ
ประโยค และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การ
บอกเล่าการถาม และการปฏิเสธ การแสดงเงื่อนไข 
และการแสดงความปรารถนา 

1551104  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
English Grammar 
ลักษณะไวยากรณ์ที่ใช้ในการเรียงล าดับค า วลี อนุ
ประโยค และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
บอกเล่า การถาม การปฏิเสธ การสั่ง และการแสดง
เงื่อนไข  

เปลี่ยนชื่อ, 
รหัสวิชา 

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

           2.2 กลุ่มภาษาศาสตร์     
 1532101 สัทศาสตร์และสรวิทยา     3(2-2-5) 

Phonetics and Phonology  
ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ เสียงและหน่วยเสียง การ
วิเคราะห์หน่วยเสียง และ การเรียงตัวของหน่วยค า 
โครงสร้างพยางค์  การศึกษาเกี่ยวกับสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ระบบการเกิดของเสียงพูด การผลิต
เสียงพยัญชนะและเสียงสระ การใช้สัญลักษณ์ 
และสัทสัญลักษณ์ การฝึกออกเสียงพยัญชนะ เสียง 
ระดับเสียง การเน้นพยางค์ ท านองเสียง และการ
แก้ปัญหาของนักศึกษารายบุคคลในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย สรวิทยา
วิเคราะห์เกี่ยวกับสระและพยัญชนะ ความหมายของ
ท านองเสียงที่ใช้ในการสนทนา ทักษะพ้ืนฐานในการ
วัดเสียง เน้นเสียงสระ 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 



84 

 

 

ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
1531101 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
English Morphology and Syntax 
ระบบหน่วยค า ค า วลี อนุพากษ์  และประโยคใน
ภาษา อั ง กฤษ  แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า ง ๆ  ท า ง
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาระบบหน่วยค าและ
วากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ หน่วยค า ค า วลี อนุพากษ์ และประโยค 

1532102 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์       
3(2-2-5) 
English Morphology and Syntax  
ระบบหน่วยค า ค า วลี อนุพากษ์ และประโยคใน
ภาษา อังกฤษ แนวคิ ดและทฤษฎีต่ า งๆ  ทาง
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาระบบหน่วยค าและ
วากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ หน่วยค า ค า วลี อนุพากษ์ และประโยค 

เปลี่ยนชื่อ
และรหัสวิชา 

 1533101 ว า กยสั มพั น ธ์ แ ล ะว จน วิ เ ค ร า ะห์     
3(2-2-5) 
Syntax and Discourse Analysis 
การวิเคราะห์โครงสร้างภายในประโยคและวจน 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในประโยค
และวจน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างประโยคและวจน 
 

รายวิชาใหม่ 

 1534101 อรรถศาสตร์และปฏิบัตินิยม 3(2-2-5) 
Semantics and Pragmatics 
การศึกษาระบบความหมายตามตัวอักษร และตาม
การใช้จริงในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์ความหมาย
ของข้อความต่างๆ   

  
รายวิชาใหม่ 

          2.3 กลุ่มวิชาวรรณคดี    
 1553301 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 1   

3(3-0-6) Selected English and American 
Literature 1 
เนื้อหา แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ์
ของวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน ร้อยแก้วใน
ศตวรรษที่ 19 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม
ร้อยแก้วที่คัดสรร   

รายวิชาใหม่ 

 1553302 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันคัดสรร 2   
3(3-0-6) Selected English and American 
Literature 2 
เนื้อหา แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ์
ของวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน ร้อยแก้วใน
ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรม ร้อยแก้วที่คัดสรร   

รายวิชาใหม่ 
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 1552302 ฉันทลักษณ์วรรณคดีภาษาอังกฤษ    

3(3-0-6) 
Mechanics of Poetry   
ความรู้พื้นฐานองค์ประกอบวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
รูปแบบ แก่นเรื่อง และกลวิธีการประพันธ์การ
วิเคราะห์ร้อยแก้ว ร้อยยกรอง และบทละครที่คัดสรร 

รายวิชาใหม่ 

 1552303 การศึกษาและน าเสนองานทางวรรณคดี 
3(3-0-6)    
Study and Presentation of Literary Works   
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม และ
วัฒนธ รรมของว ร รณคดี อั ง กฤษ  ตั้ ง แ ต่ สมั ย
แองโกลแซกซัน ถึงคริสต์ศตวรรษที่17 นักเขียน
ส าคัญและผลงานที่โดดเด่น  การวิเคราะห์บทอ่าน  
คัดสรร  และการน าเสนอบทอ่านคัดสรร  
 

รายวิชาใหม่ 

           2.4 กลุ่มวิชาการแปล   
 1552202  การแปลสื่อ 3(3-0-6) 

Media Translation      

การฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากสื่อต่างๆอาทิเช่น 
สิ่งพิมพ์ เอกสารออนไลน์ เว็บไซต์ ข่าว สารคดี 
บันเทิงคดี บทบรรยาย 2 ภาษา เน้นการแปลให้ได้
ใจความที่ถูกต้องตามหลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร และ
มีผลงานการแปลจากสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างน้อย 1 
เรื่องจากสื่อที่แสดงไว้ในขอบเขตของค าอธิบาย
รายวิชา 

รายวิชาใหม่ 

 1553202 การแปลวรรณกรรม 3(3-0-6) 
Translation of Literary Works 
การฝึกแปลวรรณกรรมต่างๆ ทั้ งวรรณกรรม
ภาษาไทย และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ให้ได้
ใจความถูกต้องตามส านวน บริบททางวัฒนธรรม 
สังคม และและความเชื่อพ่ีแฝงอยู่ในวรรณกรรมที่
เลือกมาฝึกแปล ต้องมีผลงานการแปล นวนิยายไทย
เป็นภาษาอังกฤษ หรือนวนิยายภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยอย่างน้อย 1เรื่อง 
 

รายวิชาใหม่ 
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 1554201  การแปลเอกสารวิชาการและงานอาชีพ 

3(2-2-5) 
Academic and Occupational Document 
Translation 
การฝึกแปลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาการ
และงานอาชีพ ประกอบด้วย เอกสารทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ บทคัดย่อ เอกสารราชการ 
เอกสารเกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร์ เอกสารสมัคร
งาน เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับงานหรือกิจการใน
บริษัทเอกชน ธุรกิจ ห้างร้าน โรงแรม และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอาทิเช่น ฉลากยาก ฉลาก
อาหาร คู่มือ เน้นการแปลให้ถูกต้องตามบริบทของ
เอกสารนั้นๆ 

รายวิชาใหม่ 

3. กลุ่มวิชาเลือก     
 1550101 การสอบ ฟัง พูด 3(2-2-5) 

Listening and Speaking Test 
รูปแบบข้อสอบวัดความรู้การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบ
วัดระดับความสามารถทางภาษา  การศึกษาเทคนิค
การท า ข้ อสอบ ฟัง -พู ด  ในข้ อสอบมาตรฐ าน
ภาษาอังกฤษ ประเภทต่างๆ เช่น TOEIC, CU-TEP, 
TOEFL, IELTS และฝึกท าข้อสอบผ่านสื่อออนไลน์ 

รายวิชาใหม่ 

 1550102  การสอบอ่าน 3(2-2-5) 
Reading Test 
รูปแบบข้อสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน ทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษา  การศึกษาเทคนิคการท า
ข้อสอบอ่านในข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ประเภทต่างๆ เช่น TOEIC, CU-TEP, TOEFL, 
IELTS และฝึกท าผ่านสื่อออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 1550103  การสอบเขียน  3(2-2-5) 

Writing Test 
ฝึกท าข้อสอบการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบตรง
และแบบอ้อม ที่ปรากฏในข้อสอบมาตรฐาน ส าหรับ
ข้อสอบเขียนแบบตรง ศึกษาองค์ประกอบของการ
เขียนชิ้นงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ โดย
เน้นศึกษาเกณฑ์การประเมินการเขียนและฝึก
ประเมินชิ้นงานเขียน จุดบกพร่องของการเขียนใน
บทความภาษาอังกฤษหลากหลายประเภทที่ปรากฏ
ในข้อสอบเขียน  ส าหรับข้อสอบเขียนแบบอ้อม เน้น
เทคนิคการท าข้อสอบการเขียนแบบอ้อม ( indirect 
writing test)  
 

รายวิชาใหม่ 

 1550104  การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
Academic Writing 
ประ เภทของการ เขี ยน โครงสร้ า งการ เขี ยน 
โครงสร้างประโยค การเชื่อมประโยค การเชื่อมโยง
ความคิด เครื่องหมายวรรคตอน  
 

รายวิชาใหม่ 

 1550501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
Learning Assessment and Evaluation in 
English 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการสร้างข้อสอบ ประเภท
ของข้อสอบ การประเมินผลข้อสอบ 
 

รายวิชาใหม่ 

 1550502  การสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
English Pedagogy  
แนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสอน การฝึก
ปฏิบัติการสอนย่อยตามแนวคิดทฤษฎีและแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 1550601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานอาชีพ   

3(2-2-5) 
English for Professional Communication 
ค าศัพท์  ส านวน ที่ใช้ในสถานการณ์ติดต่อสื่อสารใน
งานอาชีพทางการศึกษา โรงแรม ด่านตรวจคนเข้า
เมือง ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขนส่ง การฝึกเขียนจดหมาย
และบันทึกภายใน การสั่ งซื้อสินค้าและการใช้
โทรศัพท์  
 

รายวิชาใหม่ 

 1550602  ทักษะเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 
Profession Skills   
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูงในบริบททาง
อาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน และ
ทางการศึกษา การอ่านและการเขียนเอกสารทาง
ธุรกิจ และรายงานทางวิชาชีพ การอภิปรายและ
เจรจาต่อรองประเด็นทางธุรกิจ และการน าเสนองาน
ทางวิชาชีพ 

รายวิชาใหม่ 

 1550701 ทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ     
3(2-2-5) 
Computer Skills for Careers   
ทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์เพ่ือช่วยจัดท า
เอกสารส านักงาน  

 
รายวิชาใหม่ 

 1550301 ต านานเทพนิยายกรีก 3(3-0-6) 
Greek Mythology  
ต านานความเชื่อ และเหตุการณ์ต่างๆ ของเทพเจ้า
กรีกที่ส าคัญ ปฐมเทพ เทพจีอา เทพไททัน เทพ
โอลิมเปียน การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเทพ
ต่างๆ การจัดท าสื่อน าเสนอค าศัพท์และส านวนภาษา
ที่ใช้ในต านานเทพนิยายกรีก 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 1550603 ภาษา อังกฤษเพื่ อการท่อง เที่ ยว       
3(2-2-5) (English for Tourism) 
การอธิบายและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ความเชื่อของชุมชน รวมทั้งการค้นคว้า
ข้อมูล  การเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและในรูปแบบเอกสาร การ
จัดท าแผ่นพับ และเขียนก าหนดการการท่องเที่ยว  

รายวิชาใหม่ 
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1553601 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม  3(3-0-6)  
English for Eco- Cultural Tourism  
โครงสร้างทางภาษาในระดับค า วลี และ ประโยค การ
ฝึกใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ       ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศวิทยาและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      ในท้องถิ่น รวมทั้ง
การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1550604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
ท้องถิ่นวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
English for Local- Cultural Tourism  
โครงสร้างทางภาษาในระดับ  ค า วลี และ ประโยค 
ฝึกใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เชิงนิเวศวิทยา เกษตรวัฒนธรรม ศึกษา
ความเชื่อ การสนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปรับชื่อ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

และรหัสวิชา 

1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6) 
English for Hotel  
โครงสร้างทางภาษาในระดับ  ค า วลี และ ประโยค
การฝึกทักษะการฟัง พูด การอ่าน และเขียนที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจโรงแรม การฝึกใช้ภาษาอังกฤษใน
แผนกต้อนรับส่วนหน้า และแผนกต่างๆของโรงแรม 
การค้นข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักต่างๆ 
 

1550605 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 
English for Hotel 
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม  ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
แผนกต่างๆ ของโรงแรม  

 
ปรับหน่วย
กิต รหัสวิชา

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 1570101 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
Chinese 1  
การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน
ประโยคขั้ น พ้ืนฐาน ศึกษา อักษร ระบบเสี ยง
ภาษาจีน  ความรู้อักษรจีนขั้นต้น 500 ตัว ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารเบื้องต้น 
 

รายวิชาใหม่ 

 1570102  ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
Chinese 2 
การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นกว่า
ภาษาจีน 1 ในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน รูปประโยค
พ้ืนฐานภาษาจีน เน้นฝึกการสนทนาเบื้ องต้น  
ความรู้อักษรจีน 1,500 ตัว  
 

รายวิชาใหม่ 

 1660101 ภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
Korean 1 
การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้นและการฝึกทักษะภาษา
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนประโยค
ขั้นพ้ืนฐาน 

รายวิชาใหม่ 
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 1660102  ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

Korean 2 
การศึกษาหลักภาษาเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นกว่า
ภาษาเกาหลี 1 การฝึกทักษะการฟัง การพูด    การ
อ่าน และการเขียนประโยคที่เน้นการสื่อสารในระดับ
ภาษาท่ีสูงขึ้น 
 

รายวิชาใหม่ 

4. หมวดวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ / สหกิจศึกษา   
4.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1(90) 

 Pre-Practicum in English Related Profession 
การจัดท าเอกสารส านักงาน เอกสารราชการ การส่ง
เอกสาร การติดต่อประสานงาน การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การแต่งกาย มารยาทในการ
ปฏิ บั ติ ตน ในหน่ ว ย ง าน  และการติ ดต่ อสถาน
ประกอบการ 

1554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ     1(90) 

 Pre-Practicum in English Related 
Profession 
การจัดท าเอกสารส านักงาน เอกสารราชการ การส่ง
เอกสาร การติดต่อประสานงาน การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การแต่งกาย มารยาทในการ
ปฏิบัติ ตนในหน่ วยงาน และการติดต่อสถาน
ประกอบการ 
 

คงเดิม 

1554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ                     
6(540) 
Practicum in English Related Profession 
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

1 5 5 48 0 2  ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ
ภาษาอังกฤษ 6(540) 
Practicum in English Related Profession 
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

คงเดิม 

4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
1554803  เตรียมสหกิจศึกษา 1(90)  
Pre-Cooperative Education 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคใน
การสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการ
เขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
ความรู้ พ้ืนฐานและทักษะที่ จ า เป็ นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออก
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

1554803  เตรียมสหกิจศึกษา  1(90)  
Pre-Cooperative Education 
ห ลั ก ก า ร แ ล ะแ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐาน
และเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และ
การสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพก่อนออกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

คงเดิม 
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1554804  สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
Cooperative Education 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน
ประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน
จริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
สถานประกอบการ โดยน าเอาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์
จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ
ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
 

1554804 สหกิจศึกษา        6 (540) 
Cooperative Education 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนใน
สถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าเอาความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัย 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ง   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก จ   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ฉ  

 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเลยว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552  

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2550  

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ซ   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ญ   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ฎ   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ฏ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ฐ   

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:        นายกรรณศาสตร์  แก้วแสนทิพย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ประวัติการท างาน   

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
2548 - ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิชาการ 
Wilai Phiewma and Kannasat Kaewsaentip. (2016). Opinions and Problems Related to the  
  Teacher Indirect Feedback in Promoting Grammatical Accuracy of Thai EFL Students. 
  The proceeding of 12th International Conference on Humanities and Social Sciences: 
  Social & Cultural Geography (IC - HUSO) 2016. P.500 – 511. 14 - 15 November 2016.      
  Khon Kaen: Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเลย 2542 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:        นายชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ประวัติการท างาน   

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
2552-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

- บทความวิชาการ 
ชัยศนันท์ สมปัญญาธิวงศ์ และเอ้ืองไพร วัลลภาชัย. (กันยายน-ธันวาคม, 2559). การศึกษาความพร้อมเพ่ือรองรับการ 
  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน จังหวัดเลย. วารสารวิจัย 
            มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.  2 (3) : 10 - 24. 
 
ชัยศนันท์ สมปัญญาธิวงศ์ และคณะ. (2560). การส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังเลาเขต 
  เทศบาลต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
  (Proceeding) “ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ  
  การพัฒนาอย่างย่ังยืน”. หน้า 1297-1306. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
 
 
 
 
 
  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

M.A. English Literature Banaras  Hindu University, India 2548 

ศน.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:        นายณัฐกร หิรัญโท 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ประวัติการท างาน   

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
2554-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
 
อัมราภรณ์ หนูยอด และ ณัฐกร หิรัญโท. (มกราคม-มีนาคม, 2560). การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 40 (1) : 60-72 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2554 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:        นายประกอบ  ผลงาม 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ประวัติการท างาน   

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิชาการ 
 
Prakorb Phon-ngam. (2016). Common Problems with English Consonants for Native Thai –  

Loei  and Laos Speakers. The proceeding of 11th International Conference on 
Asian Linguistics 2016. P. 37-47. 15-16 December 2016. Ngunyen Thanh 
University, Hochiminh City, Vietnam.   
 

อมรศรี ชัยอาคม และ ประกอบ ผลงาม. (ตุลาคม –  ธันวาคม 2558).  การวิเคราะห์หน่วยทาง
วากยสัมพันธ์ที่ใช้ตั้งชื่อเรื่องของบทอ่านในหนังสือเรียนชุด Upstream ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 10(34) :  99 – 110 

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศศ.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 

ค.บ. ภาษาศาสตร์/สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:        นางสาวมัสยา ราชวงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ประวัติการท างาน   

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
2553-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
อุไรรัตน์ ทองพินิจ และ มัสยา ราชวงษ์. (2559). บทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น : บ้านของฉัน

ในสวนยางพารา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
 (Proceeding)“ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4” (กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม). หน้า 608-617.          
 22-24 พฤศจิกายน 2559. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์.  

ภัทรภร ศรีบุรินทร์ และ มัสยา ราชวงษ์. (2560). การศึกษาปัญหาความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
  การสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติ (Proceeding) “ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 การบูรณาการภูมิปัญญาสู่ 
  นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. หน้า 1286-1296. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย:  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.    

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2555 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:        นางศรีจิตรา  นวรัตนาภรณ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา: 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก  
  สถาบัน ปี พ.ศ. 
ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2553 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2540 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเลย 2536 

 
ประวัติการท างาน   

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
2540- ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิชาการ 
 
ศรีจิตรา  นวรัตนาภรณ์. (เมษายน-มิถุนายน 2559). การวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหา ความสามารถ   
  และรูปแบบใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขต    
  อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 9(28) : 93-105.    

ศรีจิตรา  นวรัตนาภรณ์. (ตุลาคม-ธันวาคม 2560). การศึกษาการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและ 
  แบบอเมริกันของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารวิจัย 
  และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 12(42) : 79-89.      
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:        นางสาวเอ้ืองไพร  วัลลภาชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ประวัติการท างาน   

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
2554-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

- บทความวิชาการ 
ชัยศนันท์ สมปัญญาธิวงศ์ และเอ้ืองไพร วัลลภาชัย. (กันยายน-ธันวาคม, 2559). การศึกษาความพร้อมเพ่ือรองรับการ 
  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน จังหวัดเลย. วารสารวิจัย 
            มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 2 (3) : 10-24 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2548 


