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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ในการวางแผนหลักสูตร 
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 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า  
ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

57 
 
 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 90 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ที่ 1473/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
                 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

104 
 

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

111 
 

 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

123 
 

 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ 
                ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ 
                ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร        
                ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
                จังหวัดปทุมธาน ี
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 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ 
                ปรับปรุง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 

รหัสหลักสูตร:  25571531100352   
ภาษาไทย    :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Business English 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)    
                 ชื่อย่อ  :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)    

    ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :   Bachelor of Arts (Business English) 
 ชื่อย่อ   :  B.A. (Business English) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาเพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน               

และ/หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัม ภ์        
จังหวัดปทุมธานี  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่           
18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 พนักงาน / เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
 8.2 พนักงาน / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ 
 8.3 พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
 8.4 พนักงานโครงแรม 
 8.5 มัคคุเทศก์ 
 8.6 พนักงานสายการบิน 
 8.7 พนักงานบริษัท 
 8.8 รับราชการ 
 8.9 อาชีพอิสระ 
    8.10 ล่าม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นางสาวฤทัย 
ส าเนียงเสนาะ 
 

อาจารย ์
 

ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2557 
 

2545 
2 นายศิวนนท์ 

นิลพาณิชย ์
อาจารย ์ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย              
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
2556 

3 นางสาว 
วรวรรณ 
วงศ์ศรีวิวัฒน์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ 
อาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
สถาบันราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 

2550 
 

2545 

4 นายวฒุินันท์ 
สีเตชะ 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)  
M.A. Linguistics  
 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
University of Delhi, 
Delhi, India. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2561 
 

2545 
 

2543 
 

2540 

5 นางนฤมล 
สเนลโคกรฟ 

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

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 

2560 
 

2546 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 จากแผนยุทธศาสตร์ราชภัฎ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ออกเป็น 4 ประเด็น         
(กองนโคยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์: 2560) ดังนี้ 
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 11.1.1 การเปลี่ยนผ่านจากการท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโคนโคลยี โคดยเกษตรกรต้องมฐีานะดีขึ้นและสามารถประกอบการเองได้ 
 11.1.2 การเปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
 11 .1 .3  การ เปลี่ ยน จาก  Traditional services ที่ มี มู ล ค่ า ไม่ สู งนั ก  ให้ ก้ าว ไป สู่            
High Services 
 11.1.4 การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะสูงขึ้น 
 ทั้งนี้การก าหนดประเด็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวของแผนยุทธศาสตร์ราชภัฎ     
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้รับการพิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
พ.ศ. 2560 -  พ.ศ. 2579 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: 2560) 
ซึ่งมีการระบุจุดเน้นของการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน โคดยขับเคลื่อนตาม
แนวคิด "ปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง" ซ่ึงมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โคดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ดังกล่าวได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้  6 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโคอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์ด้ านการ
สร้างความเติบโคตบนคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันทุกมิติ  
จุดเน้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง 
จากร่างยุทศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2579) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) มุ่งเน้นให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว บูรณาการเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมผ่านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ดีโคดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โคดยเฉพาะช่วงวัยเรียน ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา ซึ่ง
เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย
ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะด้านภาษาและการใช้
เทคโคนโคลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งน าไปสู่การมีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโคลกการท างาน ทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 3) การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโคฉม ซึ่งเน้นระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกลไกต่าง ๆ 
อาทิการศึกษาผ่านออนไลน์แบบเปิด ทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นต้น 4) การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ 5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และ 6) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    จากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ราชภัฎใหม่ระยะ 
20 ปีดังกล่าวข้างต้น มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภาพในมิติของการเป็นผู้ประกอบการที่เปี่ยมไปด้วย
คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์และกอรปได้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมิติดังกล่าวจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องปลูกฝังและเสิรมสร้างแก่เยาวชนและนักศึกษาให้รู้จักและปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้
จะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาแนวชีวิต
และการประกอบอาชีพให้เท่าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน  
มิติการเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังจากในและนอกห้องเรียนนี้ 
 การศึกษาหาความรู้ที่กว้างขวางจากท้ังในและนอกห้องเรียนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนา
ตนเองให้เท่าทันกระแสโคลก จ าเป็นที่ต้องอาศัยทักษะทางภาษา โคดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถูกใช้ทาง
อินเตอร์เน็ตมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง และเพ่ือเป็นภาษาพูดมากที่สุดเป็นล าดับที่สี่ของโคลก 
(sources: http://th.interscholarship.com/tonsung/1440) ด้วยในปัจจุบันสื่อต่างๆทั้ งทาง
ออนไลน์และออฟไลน์น าเสนอความรู้เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาส าหรับการท างานที่เน้นการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง  
 นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ในการพัฒนาตนเองให้เท่าทัน
กระแสโคลกที่ก าลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้ว กระแสการประกอบอาชีพในปัจจุบันยังมุ่งไปที่การเป็น
ผู้ประกอบการมากข้ึน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (เดิม) จึงมี
แนวความคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้านการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  จึง
ได้ขอปรับปรุงสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษและความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโคอกาสในการน าความ
ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นเครื่องมือส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ต่อไป 
 
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกจิของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.2  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโคยชน์ของส่วนรวม 
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12.2.4  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือการพฒันาท้องถิ่น 

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังที่กล่าวมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีความมุ่งหวังจะ
ปลูกฝังให้ผู้เรียน สามารถน าความรู้ทั้งด้านภาษาอังกฤษและการประกอบธุรกิจเบื้องต้นไปใช้ประกอบ
อาชีพและเพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูงได้ โคดยต้องค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม ตามบริบทของ
สังคม ไม่ใช้ภาษาเพ่ือบิดเบือนเนื้อหาข้อมูลให้เกิดความเข้าใจผิด ใช้ประโคยชน์จากภาษาสากลได้ 
รวมทั้งสามารถประกอบการอาชีพของตนเองได้ภายใต้บริบทท้องถิ่น หรือมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ภายในท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืน หาต้นเหตุแห่งความผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจหรือกิจการงาน
ประเภทต่าง ๆ ได้เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้ช่องทางการต่อยอดด้านธุรกิจหรืออาชีพของตนได้
อย่างเหมาะสม 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนได้ในบาง

รายวิชา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีตามความสนใจ 
13.3 การบริหารจัดการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการดังนี้ 
 13.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การใช้ การประเมิน การปรับปรุง
หลักสูตร การติดตามผลบัณฑิต เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 13.3.2 การพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 13.3.3 การจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ                              
 13.3.4 การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา 
      13.4 วิชาจากต่างคณะ 
 13.4.1 มีรายวิชาจากคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 เก่งภาษา ประพฤติดี เชี่ยวชาญเทคโคนโคลยี สานสัมพันธ์ภาษากับธุรกิจ 

1.2  ความส าคัญ   
1.2.1 เป็นการสร้างฐานแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพขั้นที่สูงขึ้นโคดยเฉพาะทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานรวมถึงอุตสากรรมการบริการ   
1.2.2 เป็นการสนองต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะ 20 ปี และแผน

ยุทธศาสตร์ราชภัฏใหม่ระยะ 20 ปี 
1.3  วัตถุประสงค์  
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเชิง 

ธุรกิจ 
  1.3.2 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและเข้าใจความแตกตา่งด้านวัฒนธรรม 
  1.3.3 เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถน าความรู้และทักษะปัญญา

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้ 
 1.3.4 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโคลก 
          1.3.5 เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะการวิ เคราะห์  สามารถใช้ เทคโคนโคลยีสารสนเทศและใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 

แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย    
   และสอดคล้องกับความ   
   ต้องการของสังคมและ  
   ประเทศชาติให้เป็นไปตาม 
   เกณฑ์มาตรฐานภายใน 
   ระยะเวลา 5 ปี 
 
 
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้

เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงคต์ามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-  ประชุมกรรมการบริหาร  
   หลักสตูรเพือ่วางแผนปรับปรุง 
   หลักสูตร ติดตามประเมนิ 
   หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
- ท าวิจัยเชิงส ารวจ 

 
- จัดโคครงการ/กิจกรรมตลอด

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา เช่น  
  - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  - การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  - การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
  - การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิต    
   จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

- รายงานการประชุม 
 
 
 
- หนังสือเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลการวิจัย 
- รายงานสรุปผล

ด าเนินงานโคครงการ/
กิจกรรม 
- รายงานผลการส ารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โคดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)                     
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยรับรอง 
 2.2.2  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

  2.2.3  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษาอาจจะมีปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนในระดับอุดม 

ศึกษาของประเทศไทย 
2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น   

2.4.2 ด าเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในสังคม วัฒนธรรมและ
ระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
ค าแนะน า ดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดโคครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 

ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. ค่าลงทะเบียน 490,000 980,000 1,470,000 1,960,000 2,450,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
  2.1 งบบุคลากร 1,638,000 1,719,900 1,805,895 1,896,190 1,990,999 
  2.2 งบด าเนินการ 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 
  2.3 งบลงทุน      
   2.3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
   2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
รวมรายรับ 2,619,000 3,211,900 3,808,895 4,410,190 4,994,999 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 1,638,000 1,719,900 1,805,895 1,896,190 1,990,999 
2. งบด าเนินการ      
  2.1 ค่าตอบแทน     40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 
  2.2 ค่าใช้สอย 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 
  2.3 ค่าวัสดุ 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 
  2.4 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) (ต่อ) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
3. งบลงทุน      
 3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
 3.2 ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

4. เงินอุดหนุน      
   4.1 การท าวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
   4.2 การบริการวิชาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รวมรายจ่าย 2,421,000 2,593,900 2,770,895 2,952,190 3,046,999 

 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 35,410.59 บาท/คน/ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ก าร เที ย บ โคอน ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก รณ์                                   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี              
พ.ศ. 2557 และและแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 78 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 27 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

            ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

   

รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 
HBE101          การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(2-2-5) 
           Fundamental English Listening and Speaking   
HBE102          การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ                           3(3-0-6)
  English Pronunciation in Business Contexts                                   
HBE103          การฟังและการพดูภาษาอังกฤษระดับกลาง                         3(2-2-5)
  Intermediate English Listening and Speaking 
HBE111          การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น                         3(3-0-6) 
                     Fundamental English Reading and Writing 
HBE121          โคครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                                     3(3-0-6) 

 English Grammatical Structures 
HBE122          ไวยากรณแ์ละค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ                  3(3-0-6)
            English Grammar and Vocabulary in Business Contexts 
HBE201          การพฒันาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ            3(2-2-5)
  Fluency Development for Business English  
                     Communication 
HBE202          การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง                             3(2-2-5)                                   
                     Advanced English Listening and Speaking   
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รหัส  ชื่อวิชา          น(ท-ป-ศ) 
HBE301          การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ                                 3(2-2-5) 
                     English Business Listening and Speaking   
HBE311          การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ                             3(3-0-6) 
                     English Business Reading and Writing 
HBE341  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจโครงแรม                    3(2-2-5) 
                     English for Tourism and Hotel Business 
HBE401          ทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษ                                        3(2-2-5) 
                     English Presentation Skills 
HBE461          การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ                                    3(2-2-5)
  English Standardized Tests 
MBA101          การบริหารธุรกิจ                                                         3(3-0-6) 
                     Business Administration 
MMK102         พฤติกรรมผู้บริโคภค                                                       3(3-0-6)  
                     Consumer Behavior 
MDB105         นวัตกรรมและเทคโคนโคลยีส าหรับธุรกิจดิจทัิล                          3(2-2-5) 
                     Innovation and Technology for Digital Business 
MGM201         การเป็นผู้ประกอบการ                                                  3(3-0-6) 
                     Entrepreneurship  
 

                    2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไมน่้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
 
รหัส  ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
HBE200          ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                          3(3-0-6) 
                     Introduction to Language and Linguistics 
HBE211          การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ                                  3(3-0-6) 
                    Paragraph and Essay Writing 
HBE221          ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม                                         3(3-0-6) 
                     English in Social Context 
HBE222          การสื่อสารต่างวัฒนธรรม                                                 3(3-0-6) 
                     Intercultural Communication 
HBE331          การอ่านวิเคราะห์                                                          3(3-0-6) 
                     Critical Reading 
HBE332          ภาษาอังกฤษส าหรับวัฒนธรรมไทยศึกษา                              3(3-0-6) 
                     English for Thai Cultural Studies 
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รหัส  ชื่อวิชา          น(ท-ป-ศ) 
HBE342          ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและส านักงาน                    3(3-0-6) 
                     English for Secretarial and Office Work  
HBE343          ภาษาอังกฤษส าหรับประชาสัมพันธ์และโคฆษณา                       3(3-0-6) 
                     English for Public Relations and Advertising 
HBE345          ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านสุขภาพ                            3(3-0-6) 
                     English for Health Services           
HBE346          ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดดิจิทัล                                        3(3-0-6) 
                     English for Digital Marketing 
HBE347          ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                            3(3-0-6) 
                     English for Business Negotiation 
HBE348          ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ                             3(3-0-6) 
                     English for Entrepreneurship                                                                          
HBE350          ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการน าเข้าและส่งออก                           3(3-0-6) 
                     English for Import and Export Business  
HBE351          ภาษาอังกฤษในงานโคลจิสติกส์                                             3(3-0-6) 
                     English for Logistics      
HBE361          ทฤษฎีและการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น                                   3(3-0-6) 
                     Introduction to Translation Theory and Practice  
HBE441          ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพ้ืนดินและบนเครื่องบิน          3(3-0-6) 
                     English for Ground and In-Flight Services                                        
 
     2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7 หน่วยกิต                            
           ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
           2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
รหัส  ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
HBE495          การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                               1(45) 
                     Preparation for Cooperative Education in Business  
                     English  
HBE496          สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                            6(640)  
                     Cooperative Education in Business English 
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           2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส  ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
                            
HBE490          การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ                 2(90) 
                    Preparation for Professional Experience in Business  
                    English  
HBE491         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ                          5(450)                          
                    Professional Experience in Business English 
HBE492         โคครงการพิเศษเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                  5(350) 
                   ส าหรับการฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                   Special Projects to Enhance Communicative English  
                   Skills for Professional Experience in Business English 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า                       6  หน่วยกิต       
              ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โคดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโคดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้อง 
ยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โคดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกติ ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต *** 

 
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย      ชื่อเต็ม: อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
        ชื่อย่อ: อ. ศศ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม: Associate of Arts (Business English) 
          ชื่อย่อ: A.A. (Business English) 
 

หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหสัรายวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
   อักษรภาษาอังกฤษตวัแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 

ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
  ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
  HBE     หมูว่ิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                               MBA     หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ 
  MMK    หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ 
  MDB     หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ 
  MGM    หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
วิชาพ้ืนฐานเสริม VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 
0(3-0-6)  

กลุ่มวิชาบังคับ HBE101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 HBE111 

HBE121 
การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
โคครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

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

 MBA101 การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
                                         รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
กลุ่มวิชาบังคับ HBE102 การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ 3(3-0-6) 
 HBE122 

 
HBE103 
MMK102 

ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบท
ธุรกิจ  
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง 
พฤติกรรมผู้บริโคภค 

3(3-0-6) 
 

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

                                         รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
กลุม่วิชาบังคับ HBE201 

 
MDB105 

การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
นวัตกรรมและเทคโคนโคลยีส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก HBE200 ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                            3(3-0-6) 
                                         รวมหน่วยกิต 15 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
กลุ่มวิชาบังคับ HBE202 

MGM201 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง  
การเป็นผู้ประกอบการ 

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก HBE221 
HBE222 

ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม   

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

                                         รวมหน่วยกิต 18 
 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
วิชาพ้ืนฐานเสริม VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6) 
กลุ่มวิชาบังคับ HBE301 

HBE311 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

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

HBE341 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทอ่งเที่ยวและธุรกิจโครงแรม  3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก HBE346 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3  
                                      รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกเลือก HBE361 ทฤษฎีและการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น                                      3(3-0-6) 
 HBE342 

HBE345 
HBE348 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและส านักงาน 
ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการด้านสุขภาพ                              
ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3  
                                     รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
กลุม่วิชาบังคับ HBE401 

HBE461 
ทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษ                                           
การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ                                         

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก HBE441 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพ้ืนดินและ
บนเครื่องบิน 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HBE490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หรือ 

2(90) 

 HBE495 การเตรียมสหกิจศกึษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1(45) 
                                         รวมหน่วยกิต 10 หรือ 11 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HBE491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ  
หรือ 

5(450) 

 HBE496 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(640) 
                                       รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6 
 



20 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหสั ค าอธิบายรายวิชา                                                         น(ท-ป-ศ)
  
HBE101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบือ้งต้น     3(2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking  
 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดจากสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน  
การฝึกฟังจากสื่อทีห่ลากหลาย และการฝึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  
HBE102   การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ        3(3-0-6) 
    English Pronunciation in Business Contexts  
   หน่วยเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะและสระ การถ่ายทอดเสียง
โคดยสัทอักษร การลงเสียงหนักระดับค าและประโคยค ท านองเสียง การเชื่อมเสียง การลดรูปเสียง และ
ความหลากหลายของการออกเสียง รวมถึงการฝึกการออกเสียงให้ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
  
HBE103  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง       3(2-2-5) 
   Intermediate English Listening and Speaking   
   การฟังสื่อประเภทต่างๆ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจ
ในสังคม การใช้ค าศัพท์และส านวนเพือ่การสนทนาโคดยเน้นการใช้งานในบริบทต่างๆ 
 

HBE111  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น       3(3-0-6) 
   Fundamental English Reading and Writing   
   การพัฒนาทักษะการอ่านจากงานเขียนประเภทต่างๆ เพ่ือความเข้าใจ การเพ่ิมพูน
ค าศัพท์ กลวิธีการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนระดับประโคยค  
  
HBE121  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                                            3(3-0-6) 

 English Grammatical Structures  
                      การประกอบค า โคครงสร้างวลีและประโคยค ประเภทของค าและประโคยคที่ส าคัญใน
ภาษาอังกฤษ 
 
HBE122   ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ     3(3-0-6) 

  English Grammar and Vocabulary in Business Contexts  
 การศึกษาและวิ เคราะห์หน้ าที่ ไวยากรณ์ที่ ส าคั ญ ในการพูดและการเขียน

ภาษาอังกฤษธุรกิจ การเรียนรู้และเพ่ิมพูนค าศัพท์ ส านวนทางธุรกิจ    
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                                         น(ท-ป-ศ) 
 
HBE200          ภาษาและภาษาศาสตร์เบือ้งต้น                                          3(3-0-6) 
                    Introduction to Language and Linguistics 
                    หลักการและประเดน็ส าคัญทางภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับ 
ผู้เรียนภาษาอังกฤษ 
 
HBE201   การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ              3(2-2-5) 
    Fluency Development for Business English Communication 
   การฟังสื่อหลากหลายประเภท การสนทนาหัวข้อต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและการ
ท างานเพ่ิมเติม การฝึกอภิปรายหัวข้อที่น่าถกเถียงในบริบทธุรกิจและสังคมปัจจุบัน การฝึกน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน    
 
HBE202  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง       3(2-2-5) 
   Advanced English Listening and Speaking   
    การฟังเพ่ือจับใจความและวิ เคราะห์ การจดโคน้ตย่อและสรุปความเรื่องที่ ฟัง  
การรายงานข่าว การพูดต่อหน้าสาธารณชน และการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เชื่อ 
 
HBE211  การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ                                     3(3-0-6) 

  Paragraph and Essay Writing 
   การเขียนย่อหน้าที่สละสลวย การเขียนโคครงร่างส าหรับเรียงความ การเขียนบทน า 
เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนย่อหน้าและเรยีงความรูปแบบต่างๆ 
 
HBE221   ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม       3(3-0-6) 
   English in Social Context 
   แนวคิดส าคัญระหว่างภาษาอังกฤษกับสังคม การแปรของภาษาอังกฤษตามบริบท
ทางสังคมของผู้ใช้ภาษา นานาภาษาอังกฤษโคลก 
   
HBE222  การสื่อสารต่างวัฒนธรรม                                                  3(3-0-6) 
   Intercultural Communication  
   หลักการสื่อสารและวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร ความตระหนัก
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                                         น(ท-ป-ศ) 
 
HBE301   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(2-2-5) 
   English Business Listening and Speaking   
   การฟังและการพูดในบริบทต่างๆ เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน  
การฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ   
  
HBE311  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) 

English Business Reading and Writing 
   การอ่านเอกสารและบทความทางธุรกิจ การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมล บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ประวัติการศึกษาและการท างาน 
จดหมายสมัครงาน 
  
HBE331   การอ่านวิเคราะห์                                                    3(3-0-6) 
  Critical Reading 
  หลักการอ่านภาษาอังกฤษวิเคราะห์  การอ่านบันเทิงคดีและสารคดี เบื้องต้น  
การวิเคราะห์ความหมายแฝง เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้เขียน การเขียนวิจารณ์เรื่องทีอ่่าน 
 
HBE332   ภาษาอังกฤษส าหรับวัฒนธรรมไทยศึกษา      3(3-0-6) 
  English for Thai Cultural Studies 
  การศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัจนและอวัจนภาษา ค่านิยมทางสังคม  
ความเชื่อ เรื่องเล่า อาหาร เทศกาล และพิธีกรรม ที่ส าคัญของไทย 
 
HBE341  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่วและธุรกิจโรงแรม               3(2-2-5) 
   English for Tourism and Hotel Business 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์สองภาษา การศึกษาข้อมูลส าคัญ
ของท้องถิ่นและประเทศไทย การฝึกจัดน าเที่ยว ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโครงแรม ภาษาอังกฤษ
ส าหรบับุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโครงแรม 
 
HBE342   ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและส านักงาน   3(3-0-6) 
  English for Secretarial and Office Work  
  การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการ ค าศัพท์และส านวนที่
ใช้บ่อยในงานส านักงาน 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                                            น(ท-ป-ศ) 
 
HBE343   ภาษาอังกฤษส าหรับประชาสัมพันธ์และโฆษณา   3(3-0-6) 
  English for Public Relations and Advertising 
  การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ
ส าหรบัการโคฆษณา รูปแบบการโคฆษณา เทคนิคและภาษาการโคฆษณา 
 
HBE345  ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการดา้นสุขภาพ      3(3-0-6) 
  English for Health Services  
  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการสุขภาพ ค าศัพท์และส านวนด้าน
สุขภาพ อาการเจ็บป่วย การพบแพทย์และเภสัชกร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาหารและสุขภาพ 
การแพทย์และพยาบาลเบื้องต้น ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย
หรือสปา 
  
HBE346  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 
   English for Digital Marketing 
   การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการตลาดดิจิทัล หลักการและขั้นตอนการตลาด 
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ธุรกิจออนไลน์ การวางแผนการขาย และการส่งเสริมการขายโคดยผ่านสื่อ
หลากหลายรูปแบบ 
 
HBE347   ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   English for Business Negotiation 
   การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเจราจาต่อรองทางธุรกิจ ค าศัพท์และส านวน
ส าหรับการเจรจาต่อรอง    
 
HBE348   ภาษาอังกฤษส าหรบัการเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
   English for Entrepreneurship 
   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
สตาร์ทอัพ การส ารวจตลาด การแสวงหาโคอกาส การสร้างแผนธุรกิจ การดึงดูดนักลงทุนและการได้รับ
เงินสนับสนุน 
 
HBE350   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการน าเข้าและส่งออก        3(3-0-6) 
   English for Import and Export Business 
   การฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ ส านวน ขั้นตอน                
การด าเนินการเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับธุรกิจการน าเข้าและส่งออก 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                                            น(ท-ป-ศ) 
 
HBE351  ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์         3(3-0-6) 
   English for Logistics 
     การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของโคลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า คลังสินค้า  
การกระจายสินค้า การบริการลูกค้า เอกสาร ขั้นตอน กฎระเบียบของโคลจิสติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
งานบริการ 
 
HBE361          ทฤษฎีเเละการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น                                     3(3-0-6) 
                     Introduction to Translation Theory and Practice 
                     ทฤษฎีและการปฏิบัติการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฝึกแปลข้อความและเอกสารต่างๆ 
 
HBE401   ทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษ                                             3(2-2-5) 
                    English Presentation Skills  
   หลักการ ทั กษะ ส านวน และรูปแบบการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  
การเตรียมการ การออกแบบและการน าเสนอรายละเอียดโคดยใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศ 
 
HBE441   ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน      3(3-0-6) 
     English for Ground and In-Flight Services 
   การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานบริการภาคพ้ืนดินและบนเครื่องบิน 
การพัฒนาความรู้และการศึกษาหน้าที่  ความรับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง สถานการณ์จ าลองเพ่ือ                    
การปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินและบนเครื่องบิน 
 
HBE461   การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ                                         3(2-2-5)
           English Standardized Tests      
   การวิเคราะห์เทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOEFL 
และ IELTS การฝึกท าแบบทดสอบเพ่ือให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR                
ระดับ B2 
 
HBE490   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ               2(90) 
                    Preparation for Professional Experience in Business English 
   การฝึกในสถานการณ์จ าลองโคดยใช้ภาษาอังกฤษส าหรับองค์กรของรัฐบาลและ
เอกชน ในรูปของภาษาเขียนและภาษาพูด 
 
 



25 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                                             น(ท-ป-ศ) 
 
HBE491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ                5(450)                          
            Professional Experience in Business English 
   รายวิชาบังคับก่อน : HBE490 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
  การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษในส านักงานของรัฐบาลและส านักงานของ
เอกชน ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษ และมีการติดต่อโคดยการสนทนาและโคดยการเขียนกับผู้ที่ไม่พูด
ภาษาไทย 
 
HBE492          โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                 5(350) 
                     ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                     Special Projects to Enhance Communicative English Skills for  
                     Professional Experience in Business English 
    การศึกษาข้อมูลของข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษามีความคาดหวังและ/
หรือสนใจจะเข้าท างาน รวมถึงลักษณะการท างานของหน่วยงานที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือทราบถึงลักษณะ
การใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสม ที่อาจต้องใช้กับหน่วยงาน หรือเพ่ือจัดเป็นโคครงการต่างๆ ที่
ผู้เรียนสนใจภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
HBE495   การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                   1(45) 
   Preparation for Cooperative Education in Business English  
     เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ การปฐมนิ เทศ 
การอบรมที่มีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และจ าเป็นต่อความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ 
 
HBE496   สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                      6(640)  
     Cooperative Education in Business English  

รายวิชาบังคับก่อน : HBE495 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                                             น(ท-ป-ศ) 
 
MBA101  การบริหารธุรกิจ                    3(3-0-6) 
                    Business Administration 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ โคครงสร้างองค์กรธุรกิจ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารการตลาด การบริหารการการผลิต การบริหาร
การเงินและการบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมของ             
การบริหารธุรกิจ หลักการบริหาร การบริหารความเปลี่ยนแปลง การจัดการองค์ความรู้ องค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ และการควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้            
    
MMK102        พฤติกรรมผู้บริโภค                                                             3(3-0-6) 
                    Consumer Behavior 
   แนวความคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมผู้บริโคภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโคภคเพ่ือประโคยชน์              
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโคภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยปัจเจกชน ปัจจัยทางจิตวิทยา และ
ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโคภค รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดต่อพฤติกรรมผู้บริโคภค 
          
MDB105   นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจดิจิทัล        3(2-2-5) 
     Innovation and Technology for Digital Business  
    เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโคนโคลยีสารสนเทศปัจจุบันในการบริหารจัดการธุรกิจ 
ดิจิทัล แนวคิดการน านวัตกรรมและเทคโคนโคลยีมาใช้ในธุรกิจ บทบาทของเทคโคนโคลยี การประยุกต์ใช้
เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโคนโคลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจดิจิทัล กรณีศึกษาเครื่องมือ นวัตกรรมและ
เทคโคนโคลยีสารสนเทศที่ใช้ปัจจุบันในสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจดิจิทัล 
 
MGM201   การเป็นผู้ประกอบการ            3(3-0-6) 

Entrepreneurship  
    รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ทั้งเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด 
องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม สภาวะการแข่งขันของคูแ่ข่งขันในตลาดและเทคโคนโคลยี และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวฒิุ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 
1 นางสาวฤทัย 

ส าเนียงเสนาะ 
 

อาจารย ์
 

ค.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2557 
 
 

2545 

12 12 
 
 

12 12 

2 นายศิวนนท์ 
นิลพาณิชย ์

อาจารย ์ อ.ม. (ภาษาองักฤษ) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
2556 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
วรวรรณ 
วงศ์ศรีวิวัฒน์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตนิิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
สถาบันราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 

2550 
 

2545 

12 12 12 12 

4 นายวฒิุนันท์ 
สีเตชะ 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)  
M.A. Linguistics  
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
University of Delhi, 
Delhi, India. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2561 
 

2545 
 

2543 
 

2540 

12 12 12 12 

5 นางนฤมล 
สเนลโคกรฟ 

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

สถาบนับัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 

2560 
 

2546 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 
1 นางสาวฤทัย 

ส าเนียงเสนาะ 
 

อาจารย ์
 

ค.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

12 12 12 12 

2 นายศิวนนท์  
นิลพาณิชย ์

อาจารย ์ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

12 12 12 12 

3 นางสาววรวรรณ 
วงศ์ศรีวิวัฒน์ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่อ 
อาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
สถาบันราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 

12 12 12 12 

4 นายวุฒินันท์ 
สีเตชะ 

อาจารย์ 
ดร. 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต)์  
M.A. Linguistics  
 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
University of Delhi, 
Delhi, India. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

12 12 12 12 

5 นางนฤมล  
สเนลโคกรฟ 

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

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 

12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ได้ก าหนดกลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาได้ ก็จะเป็น
การอนุโคลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งนี้นักศึกษา
สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐหรือสถาน
ประกอบการภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

       4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                 1) มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ดุลยพินิจที่ค านึงถึง
ประโคยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
                 2) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีระเบียบวินัย  
ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีสัมมาคารวะ 

             3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกในการให้บริการ  
 4.1.2 ด้านความรู้ 

        1) มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

        2) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

        3) มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติและ
กฎระเบียบ 

 4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
        1) สามารถสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดว้ยตนเอง 
        2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา 
        3) สามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่เรียนมาไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้   
  4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
             1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือและ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
         2) สามารถแสดงภาวะผู้น า เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
         3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
         4) มีความสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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     4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) สามารถเลือกใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าความรู้ ที่
เกีย่วข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ/หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
        2) สามารถใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
        3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารทั้ งการพูดและการเขียนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพโคดยใช้รูปแบบการน าเสนอด้วยเทคโคนโคลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 

4.2 ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 เป็นผู้ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานอย่างถูกต้องและมีความรู้ ความเข้าใจทาง

ธุรกิจในเบื้องต้น 
ผู้เรียนมีพืน้ฐานภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีคลังค าศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งรูปของการ
พูดและการเขยีน โคดยการสร้างประโคยคพ้ืนฐาน เพ่ือการสื่อสารที่สอดคล้องกับการใช้
งานในบริบทต่าง ๆ ประกอบกับมีความเข้าใจพ้ืนฐาน ความรู้ทางธุรกิจเบื้องต้น 
รวมทัง้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสาขาวิชา 
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถเป็นผู้ดูแลเฟซบุ๊ก แฟนเพจของสาขาวิชาโดยใช้
รูปภาพประกอบกบัการเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

2 เป็นผู้ถ่ายทอดประโยชน์ในรูปของกิจกรรม โดยมีการประยกุต์ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษและความรู้เชิงธุรกิจเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์  
มีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความตระหนักระหว่างการสื่อสารกับ
วัฒนธรรม และความหลากหลายของการใช้งานภาษา สามารถใช้เทคโคนโคลยีหรือ
โคปรแกรมการน าเสนอ รวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสาขาวิชา อีกทั้งมี
การประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษและ/หรือความรู้เชิงธุรกจิที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้น 
ช่วยงานชุมชนร่วมกับสาขาวิชาและคณะ 
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยระบุกลุ่มลูกค้า
ได้และมีการจัดการรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถกูต้อง 

3 เป็นผู้สร้างเนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นทางการได ้
ผู้เรียนบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านกับหลักภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือโคต้ตอบ
การสนทนาทั้งด้านการพูด การเขียน และการแปล ในอาชีพต่างๆ สามารถใช้ความรู้
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือร่วมเขียนบทความและ/หรือรายงานภาษาอังกฤษร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชา รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสาขาวิชา และได้มี
ส่วนช่วยงานชุมชนรว่มกับคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการริเริ่มกิจกรรมทาง
ธุรกิจอย่างง่ายที่เก่ียวข้องกับชุมชนและท้องถิน่ 
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถเปิดกลุ่มติวภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ 
(แบบไม่แสวงหารายได้) ให้กับนักเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษา
ตอนต้นได้  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
      2.1.1 การเรียนรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม 
   1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

                 3) มีจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โคดยใช้ดุลยพินิจที่ค านึงถึงประโคยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

                     4) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย ตรงต่อเวลา  
 มีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีสัมมาคารวะ 

           5) ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกในการให้บริการ  
         2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                     1) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของคุณธรรมและจริยธรรม 

            2) มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและงานกลุ่มใหน้ักศึกษาน าเสนอ 
           3) อาจารย์สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ  
         4) จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกในการ

ให้บริการ 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

               1) สังเกตพฤตกิรรม 
         2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
        3) นักศึกษาประเมินตนเอง 
        4) นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
         5) ประเมินจากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
4 เป็นผู้มีความพร้อมในประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสทิธิภาพ

และมีความรู้ ความเข้าใจการประกอบธุรกิจในเบื้องต้น 
ผู้เรียนมีความพร้อมในการประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษร่วมกับความรู้
ทางธุรกิจ เพื่อการสื่อสาร การน าเสนอในงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่าน 
การทดสอบความสามารถด้านภาษา รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สาขาวิชา และมีส่วนช่วยเหลอืงานต่างๆ ในองค์กรที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถต่อยอดธุรกิจอย่างง่ายได้ และหรือเขียนบทความ
วิชาการร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาได้ 
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2.2 ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
  2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้ถูกต้อง 
            3) มีความรู้พื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษและความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

เข้าใจหลักการและทฤษฎีทีเ่อย่างถูกต้อง เป็นระบบ 
          4) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
   5) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาทางธุรกิจในเบื้องต้นเพ่ือท า

กิจกรรมหรือโคครงการร่วมกับสาขาวิชาของตนเองหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกคณะได้ 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
  1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  3) ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
    4) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
    5) ใหผู้้เรียนแสดงบทบาทสมมติ 

         6) จัดโคครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้
ภาษาอังกฤษกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 

     7) ให้ผู้เรียนน าเสนอ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   1) สังเกตพฤติกรรม 
  2) นักศึกษาประเมินตนเอง 
       3) นักศึกษาประเมินเพ่ือนรว่มกลุ่มกิจกรรม 
   4) ประเมินจากการน าเสนอ   
   5) ประเมินผลจากการจัดโคครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
   6) การสอบปฏิบัติ 
  7) การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง

สม่ าเสมอ 
    2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

            3) สามารถสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 



34 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

       4) สามารถสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 

     5) สามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในเบื้องตน้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุม่ 
   3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลใน

การแก้ไขปัญหา 
    4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายแสดงความคดิเห็น 

      5) สอนแบบตัง้ค าถาม 
   6) ใช้สื่อการเรียนการสอน 
     7) ให้ผู้เรียนน าเสนอ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถาม 
    2) นักศึกษาประเมินตนเอง 
    3) นักศึกษาประเมินเพือ่นร่วมกลุ่มกิจกรรม 
    4) ประเมนิผลจากงานที่มอบหมาย 
    5) ประเมินจากการน าเสนอ 
    6) การสอบปฏิบัติ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 
    2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดร้ับมอบหมายทัง้ของตนเองและของส่วนรวม 
    3) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    4) สามารถแสดงภาวะผู้น า เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
          5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
              6) มีความสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 
    1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   2) สอนแบบตั้งค าถาม 
    3) ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

   4) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่มซึ่งให้นักศึกษาแสดงบทบาทภาวะผู้น า 
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   5) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา 
   6) ให้ผู้เรียนน าเสนอ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
   1) สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถาม 
   2) นักศึกษาประเมินตนเอง 
   3) นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
   4) ประเมินความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า 
   6) ประเมินจากการน าเสนอ 
    7) การสอบปฏิบัติ 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
    1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโคนโคลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม   
   2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
    3) สามารถเลือกใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
    4) สามารถใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
    5) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้ งการพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โคดยใช้รูปแบบการน าเสนอด้วยเทคโคนโคลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
       2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) มอบหมายงานกลุ่มให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 
   3) การมอบหมายงานให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองและน าเสนอโคดยใช้
เทคโคนโคลยีสารสนเทศ 
   4) มอบหมายให้ท าโคครงงาน หรือการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ทีต่้องวิเคราะห์โคดยใช้ทักษะทางสถิติและคณิตศาสตร์  
   5) ให้ผู้เรียนน าเสนอโคดยใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
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       2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1) สังเกตพฤตกิรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถาม 
   2) นักศึกษาประเมินตนเอง 
   3) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
   4) ประเมินจากทักษะการใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศ 
   5) ประเมินจากความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สถิติและคณิตศาสตร์   
  6) ประเมินจากความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
   7) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. HBE101 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 

                          

2. HBE102 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ   

                          

3. HBE103 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษระดับกลาง 

                          

4. HBE111  การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 

                          

5. HBE121 โคครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 

                          

6. HBE122 ไวยากรณ์และค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ 

                          

7. HBE200 ภาษาและภาษาศาสตร์
เบื้องต้น 

                          

8. HBE201 การพัฒนาความคล่องใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ   

                          

9. HBE202 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูง    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

10. HBE221 ภาษาอังกฤษในบริบท
ทางสังคม   

                          

11. HBE222 การสือ่สารต่างวัฒนธรรม                           

12. HBE301 การฟังและการพูด
ภาษาองักฤษธุรกิจ   

                          

13. HBE311 การอ่านและการเขยีน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

                          

14. HBE331 การอ่านวิเคราะห ์                           

15. HBE332 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วัฒนธรรมไทยศึกษา    

                          

16. HBE341 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและธุรกจิโครงแรม   

                          

17. HBE342 ภาษาองักฤษส าหรบั
งานเลขานุการและส านักงาน   

                          

18. HBE343 ภาษาอังกฤษส าหรบั
ประชาสมัพันธ์และโคฆษณา   

                          

19. HBE345  ภาษาอังกฤษส าหรบั
การบริการด้านสุขภาพ                             

20. HBE346 ภาษาองักฤษเพื่อ
การตลาดดจิิทัล 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

21. HBE347 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ   

                          

22. HBE348 ภาษาอังกฤษส าหรบั
การเป็นผูป้ระกอบการ   

                          

23. HBE350 ภาษาอังกฤษส าเพื่อ
ธุรกิจการน าเข้าและส่งออก   

                          

24. HBE351 ภาษาองักฤษในงาน   
โคลจสิติกส ์

                          

25. HBE361 ทฤษฎีและ                 
การปฏิบัติการแปลเบื้องต้น                   

                          

26. HBE401 ทักษะการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ                                            

                          

27. HBE441 ภาษาอังกฤษส าหรบั
งานบริการภาคพืน้ดินและ                
บนเครื่องบิน   

                          

28. HBE461 การทดสอบ
มาตรฐานภาษาองักฤษ                                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

29. HBE490 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

                          

30. HBE491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ   

                          

31. HBE492  โคครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

                          

32. HBE495 การเตรียมสหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

                          

33. HBE496 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ     
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41 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโคนโคลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
34. MBA101 การบริหารธุรกิจ           
35. MMK102 พฤติกรรมผู้บริโคภค           
36. MDB105 นวัตกรรมและเทคโคนโคลยสี าหรับ
ธุรกิจดิจิทัล 

          

37. MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ           
 
 

51 
51 

51 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
          2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก
การวัดและประเมินผล จากคะแนนสอบและงานที่มอบหมายและอ่ืนๆ ต่อจากนั้นมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โคดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะตามล าดับ 

 2.1.3 ให้นักศึกษาประเมินการเรยีนการสอนในระดบัรายวิชา 
2.1.4 การทวนสอบจากสถานประกอบการ มีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคปฏิบัติของนักศึกษาโคดยสถานประกอบการ 
 2.1.5 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะและมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โคดยการการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโคดยองค์กรระดับสากล การวิจัยอาจจะด าเนินการดังนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โคดยการสัมภาษณ์ หรือ ใช้แบบสอบถามผู้ประกอบการ เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โคดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโคอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5
2 
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5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพรอ้มและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกีย่วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโคอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนสิทธิบัตร (2) จ านวนรางวัลทาง
สังคมและวิชาชีพ (3) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (4) จ านวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโคยชน์ต่อสังคม 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  หลักสูตรมีความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่าเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว โคดยหลักสูตรมีความคาดหวัง
ให้บัณฑิตสามารถเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างประโคยชน์ทางธุรกิจได้ ในขณะเดียวกันยังคง
สามารถเข้าใจทฤษฎีและกระบวนการทางภาษา เพ่ือการใช้ทักษะทางภาษาในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
 
 
 

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู ้
1 เป็นผู้ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือใช้งานอย่างถูกต้องและมีความรู้ ความเขา้ใจทางธุรกิจใน

เบื้องต้น 
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถเป็นผู้ดูแลเฟซบุ๊ก แฟนเพจของสาขาวิชาโคดยใช้
รูปภาพประกอบกับการเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทีถู่กต้อง 
นอกจากนี้สาขาวิชายังคาดหวังให้ผู้เรียน ได้ร่วมศึกษาการท างานในพ้ืนที่ชุมชน             
ภายใต้ประเด็นการท างานที่ เหมาะสม เพ่ือช่วยน าข่าวสารทั้ งจากคณะและ
มหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างผ่านสื่อโคซเชียล มีเดีย 

2 เป็นผู้ถ่ายทอดประโคยชน์ในรูปของกิจกรรม โคดยมีการประยุกต์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
และความรู้เชิงธุรกิจเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โคดยระบุกลุ่มลูกค้าได้
และมีการจัดการรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง 
นอกจากนี้สาขาวิชายังคาดหวังให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลือ
งานในชุมชน ที่มีฐานการพัฒนามาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสินค้าใน
ชุมชนท้องถิ่น โคดยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษามา เพ่ือน ามาวางแผนการ
จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์   
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจ านวน 121 หน่วยกิต โคดยได้รับะดับคะแนนเฉลี่ย         
ไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู ้
3 เป็นผู้สร้างเนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษในรปูแบบที่เป็นทางการได้ 

ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถเปิดกลุ่มติวภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ (แบบ
ไม่แสวงหารายได้) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้นได้  
นอกจากนี้สาขาวิชายังคาดหวังให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและให้บรกิาร
ทางวิชาการ (โคดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แก่โครงเรียนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย  

4 เป็นผู้มีความพร้อมในประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความรู้ ความเข้าใจการประกอบธุรกิจในเบื้องต้น 
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถต่อยอดธุรกิจอย่างง่ายได้ และหรือเขียนบทความ
วิชาการร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาได้ 
นอกจากนี้สาขาวิชายังคาดหวังให้ผู้เรียน ใช้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้ฝึกฝน
มาตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ สมัครงานในสายงานทีต่น
มีความเข้าใจและรักในงานได ้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโคยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมอาจารย์ใหม่ โคดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง

หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุก
คนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

 2.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ     
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

 2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือ
วิชาชีพ โคดยให้ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และวิชาการอ่ืนๆ อย่าง
น้อยปีละ1 ครั้ง เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 2.2.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งวิชาการ
สูงขึ้น 

 2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งการวิจัยในสาขา
วิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ 

  2.2.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้นในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 2.2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  
 2.2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
เกีย่วข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  

 2.2.7 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมโคครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร      

และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่ จัดการศึกษา โคดยจะเป็นอาจารย์ผู้ รั บผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร               
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโคทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน   
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโคทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน         
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ     
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
คือเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความ
รบัผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโคลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศ 
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2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โคดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ไดง้านท าหรือมีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
    คณะฯ มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โคดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โคดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโคมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได ้
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในตลาดแรงงานของสังคมมีสูง 
 3.2.2 จ ากผลส ารวจ เพ่ื อป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร  พ บ ว่ าผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต้ อ งก ารบั ณ ฑิ ต                     

ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การน าเสนองานและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถ
ปฏิบัติงานไดจ้รงิ 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโคปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาทีก่ าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด โคดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
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   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย ์

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัด เลื อกอาจารย์ ให ม่ตามระเบี ยบและหลัก เกณ ฑ์ ของมหาวิทยาลั ย             

โคดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโคทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง       

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโคยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโคมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโคท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโคท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี ้
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
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    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการรอ้ยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสู ตรมี การบริหารหลักสู ตรตามโคครงสร้างคณ ะ โคดยรองคณ บดีฝ่ ายวิช าการ          
ประธานหลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มี ก ารบ ริ ห ารห ลั ก สู ต รต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต รระดั บ ป ริญ ญ าต รี                   
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโคครงสร้างคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มี ค ณ ะกรรม การป ระจ าห ลั ก สู ต ร  ท าห น้ าที่ ก าห น ดน โคยบ าย  แผ น งาน                           
และแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โคดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณ สมบั ติ ผู้ เข้ าศึกษา คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตและ พัฒ นานั กศึกษ า              
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้งการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพของหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสตูร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
ท าการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารยใ์นหลักสูตรใหพั้ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจากอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศก์ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโคครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตาม           
ผลการเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน     
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โคดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การ เรี ย นก ารสอน ใน แต่ ล ะปี  ส าข าวิ ช าจั ดท าร่ า งราย งาน                 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา 
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร      
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โคดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโคดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกอ่นส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ 
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5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โคดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกจิต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โคดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    5.3) ประเมินกระบวนการ 
    5.4) ปรับปรงุบูรณาการกระบานการจากผลการประเมนิ 
    5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
   ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โคดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
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    3.4) ปรับปรงุ พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โคดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โคสตทัศนูปกรณ์  และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ            
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะฯ มี ความพร้อมด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บค้ นผ่ านฐานข้ อมู ลโคดยมี               
ส านักวิทยบริการและเทคโคนโคลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ     
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มี
อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณก์ารสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 Language  Resource  Center (MS213) 1 ห้อง 
2 Language  Resource  Center  อาคารศูนย์ภาษา  1 ห้อง 
3 Activities  Room  (MS211-MS212) 1 ห้อง 
4 Sound  Laboratory   2 ห้อง 
5 Self–Access  Center ทีศู่นย์ภาษา   2 ห้อง 
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรข์องส านักวิทยบริการและเทคโคนโคลยีสารสนเทศ 1 ห้อง 
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ห้อง 
8 หนังสือภาษาอังกฤษ 3,000  เล่ม 
9 นิตยสารและวารสารภาษาอังกฤษ 300  ฉบับ 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยาบริการและเทคโคนโคลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่
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เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อีกไมน่อ้ยกว่า 80 รายการ 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโคนโคลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด้วย 

 ในส่วนของคณะฯ จะมหี้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โคปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโคสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโคดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โคดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโคดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโคดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโคดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโคดยการ 
1.2.1 ประเมินโคดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโคดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โคดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทัง้ส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โคดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ   
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โคดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โคดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโคดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศกึษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จงัหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด ม ห าวิท ย าล ัย ร าชภ ัฏ ว ไล ยอล งก รณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 
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“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ “คณะกรรมการวิชาการ” 
หมายความว่า คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัยราชภฏั  วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

 “คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศกึษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ทีม่หาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และกอ่นภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โคดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโคอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โคดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึ งการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโคอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้
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โคดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุม่วิชาทีข่อยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้ เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โคดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
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9.4 ผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน   เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศกึษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโคยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรอืปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโคครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโคยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโคดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโคครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบ     การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot


62 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           
 

 

12.6 พิจารณากลัน่กรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโคยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าทีมี่คุณวุฒติรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโคครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโคยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามทีค่ณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โคดยมีหน้าที่             
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอืน่ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโคดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โคดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่  2 โคดยให้มีจ านวนชั่วโคมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกต ิ

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ใหก้ าหนดโคดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโคมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่ วโคมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโคมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโคครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโคครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโคมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี ้

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงือ่นไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโคดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศกึษาทีก่ าหนดให้นักศกึษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ าแ บ บ น าน าช าติ  (International Education) เป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโคดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้ งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โคดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปรญิญาตรีเพือ่รับปริญญาที ่2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสตูรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสตูรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ให้ มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่น้ อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รบัรอง 
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22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไมเ่คยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายรา้ยแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโครคติดต่อร้ายแรงหรือโครคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้นหรือเที ยบเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไมเ่คยเปน็ผู้มคีวามประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโครคติดต่อร้ายแรงหรือโครคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
25 .1  นั กศึ กษาเต็ ม เวลา  หมายถึ ง นั กศึ กษ าที่ มี ก ารลงทะเบี ยน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยน เรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 
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26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได ้

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกนิ 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โคดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โคดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โคดยต้องมี
จ านวนชั่วโคมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะตอ้งมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านัน้  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโคดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโคครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
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26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโคอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาทีเ่รียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โคดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โคมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโคครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โคดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดยีวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรอื P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร 
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28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโคดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโคดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโคดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโคดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคบัและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโคครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอกีเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้ รับอนุมัติจากคณบดี โคดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากอ่น 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ทีค่งเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
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ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอตัราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 

 
หมวด 6 

การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
 

ข้อ 34 การเรยีน 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โคดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถอืว่าการศึกษายังไมส่มบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพหรือสหกจิศกึษาใหม ่
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม ่

36.2 ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโคดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โคดยไม่นับ

หน่วยกติ 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โคดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ขอ้ก าหนดเพ่ิมเตมิตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโคดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โคดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรอืตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่ งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศกึษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณทีี่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศกึษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ใหอ้าจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโคครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 
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ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโคครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศกึษาในภาคการศึกษานั้น โคดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวต้ังและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโคดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โคดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโคดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโคดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เทา่นั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโคครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตอ้งศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพจิารณา หรือด าเนินการตามทีห่ลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
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48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9       
การเทียบโคอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรยีน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโคอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโคอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ มี         

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โคดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ะได้รับการพิจารณารับโคอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 .2 .3  ได้ ศึ ก ษ าอยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโคอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โคอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โคดยการเทียบโคอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโคอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโคอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติขอ้ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโคอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโคอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โคอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โคดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกจิศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศกึษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศกึษามาจากสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพจิารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โคดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโคอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่ คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโคดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  
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53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโคดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโคอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโคดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโคอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโคอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โคดยมีสิทธิขอเทียบโคอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโคอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโคอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี ้
57.1.1 ถูกเกณฑห์รือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรื อทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โคดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได ้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โคดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบด ี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโคดยขออนุ มัติต่อคณบดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่           
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรยีนได ้

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไมร่ักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
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59.4 ได้ ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ รายวิชา               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็ น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโคครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โคดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโคทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัตอินุปริญญาหรือปริญญาตรี  
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62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศกึษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โคดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโคครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1 .75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนั ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโคอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโคทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และใหน้ าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร)์ 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................. 
 โคดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโคดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมือ่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จงัหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โคดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
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ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้ งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โคดยใช้ขอ้ความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโครคติดต่อร้ายแรงหรือโครคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
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 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไมม่ารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้ น  หรือหลั กสูตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศกึษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโคครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โคดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุม
สอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน
ตามคะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   
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“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

............................................. 
โคดยที่ เป็ นการแก้ ไขเพ่ิ มเติมข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโคดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 ๒๘.๑ รายวิชาใดที่มีที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผล
การศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษา
นั้น 

 ๒๘.๒ รายวิชาใดที่มีที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น D หรือ D+ 
หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น
ผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียน
ของภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔๓ รายวิชาทีไ่ด้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ ๒๘” 
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๘.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โคดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔๘.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ทั้งนี้ ไม่นบัภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
หรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน หรือแล้วแต่เงื่อนไข
ของหลักสูตรที่ได้รับโคอนย้าย 

 
ประกาศ ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โคดยในข้อ 8.1 ใหค้วามหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโคลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โคดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โคดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โคดยมีหน่วยกิตไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โคดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ า วัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโคครงการต่างๆ (Project-based)  
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ให้นักศึกษาน ามาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โคดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team 
Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน 
เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โคดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะและความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโคลกได้ โคดยมีความตระหนักและส านึกใน
ความเป็นไทย ส าหรับอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในโคครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโคดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโคนโคลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโคนโคลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโคดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโคตไปไม่โคกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคลอ้งตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่า งต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโคลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโคลก รู้เท่าทันเทคโคนโคลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโคยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารยผ์ู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจาก หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณ าจารย์ คณ ะต่ างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โคดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โคครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลกัสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั นที่  25 พฤษภาคม 2548 โคดยใน ข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โคดย
ผสมผสานเนื้ อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โคดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซยีน 
และประชาคมโคลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ ์              4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โคครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โคดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โคดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โคดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การ เขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโคนโคลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพือ่คุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโคภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโคลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโคลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโคลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโคลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโคลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโคนโคลยี และสื่อในโคลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโคยชน์ มีความ
รบัผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โคทคโคนโคลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโคนโคลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโคอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจรยิธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโคครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โคดยให้นักศึกษามีโคอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโคครงงานที่นักศึกษาท า โคดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
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    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโคครงการที่ท า และการรายงานผลโคครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโคอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โคดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโคครงการ/โคครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโคดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โคดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโคครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโคครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโคครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโคครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โคดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโคยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโคยงสู่การน าไปใช้จริง 
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    3) จัดท าโคครงการ โคดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขยีนรายงานประกอบโคครงการ และการน าเสนอโคครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโคครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ ์ 

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโคครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมนิซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโคนโคลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโคนโคลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโคนโคลยี
สารสนเทศในการด าเนินโคครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 

 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ที ่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาองักฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สขุภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโคลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 
VGE111 ทักษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ 
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 ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ที่ 1473/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี   
ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   
 ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

.................................................................. 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์   สีเตชะ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ  วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ 
 3. อาจารย์ฤทัย     ส าเนียงเสนาะ กรรมการ 
 4. อาจารย์ศิวนนท์     นิลพาณิชย์ กรรมการ 
 5. อาจารย์นฤมล     สเนลโคกรฟ กรรมการและเลขานุการ  
 
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ ประธานแจ้งให้กรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนทราบถึงก าหนดการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2564 และได้แจ้งความจ าเป็นของการปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาเสนอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาต่างๆ 
ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม 
               เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้เปิดหลักสูตรใหม่ในปี 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและของโคลก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ จึงเห็นสมควรเสนอโคครงการปรับปรุงหลักสูตร
จากเดิมเปลี่ยนแปลงเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง 2564 โคดยคณะกรรมการในที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในส่วนที่ 
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เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในรายวิชา
ต่างๆภายในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ โคดยมีการก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 
 พ.ค. –  มิ.ย 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร 
 ก.ค. 2563  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกวิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ก.ค. – ส.ค.2563 พัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงฯ 
 ส.ค. – ก.ย. 2563 น าหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจากการวิพากษ์ เสนอต่อสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย 
 ก.ย. – ต.ค. 2563 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ 
 พ.ย. – ธ.ค. 2563 น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ธ.ค. 2563  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
 ม.ค. 2564  น าเสนอหลักสูตรต่อสกอ. 
 ม.ค. 2564  ด าเนินการรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 
เมื่อประธานกล่าวถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร ได้มอบหมายงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. ประธานมอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรน ารายวิชาต่างๆ ตามความถนัดและน าเสนอ
ในการประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป 
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2. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือร่วมวิพากษ์หลักสูตร  
 ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี    
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ไม่มี 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 

 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

   
 

   (อาจารย์นฤมล  สเนลโคกรฟ) 
    ผู้จดรายงานการประชุม 

 
   

    (อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ) 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
ครั้งที่ 2/2563 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563   
 ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

.................................................................. 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์   สีเตชะ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ  วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ 
 3. อาจารย์ฤทัย     ส าเนียงเสนาะ กรรมการ 
 4. อาจารย์ศิวนนท์     นิลพาณิชย์ กรรมการ 
 5. อาจารย์นฤมล     สเนลโคกรฟ กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ไม่มี 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  ศรีเตชะ ประธานแจ้งให้กรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนน าเสนอการปรับปรุงรายวิชาต่างๆในหลักสูตรตามความถนัดและร่วมกันหารือปรับแก้
ในแต่รายวิชาอย่างละเอียด รวมทั้งให้คณะกรรมการแต่ละคนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือ
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
2564 รว่มกัน  
 ทีป่ระชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563   
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 สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ /2563 พุธที ่
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โคดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ไม่มี 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
               5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมหารือขอเสนอปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ตามความถนัด
ลงในมคอ.2 โคดยค านึงถึงสภาพการณ์ปัจจุบันและทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโคลกของประเทศไทย ซึ่ง
ด าเนินการหารือร่วมกัน (รายละเอียดดังแนบ) 
              5.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร รายนามดังนี้ 
                    อาจารย์นฤมล สเนลโคกรฟ เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน 
                    อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ เสนอ อาจารย์ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           
 

 

                    อาจารย์ฤทัย ส าเนียงเสนาะ เสนอ คุณชามาภัทร สิทธิอ านวย   
                    อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ เสนอ คุณนิรมล ผลวิไลและคุณทรงพล แสงพันธ์ 
หลังจากเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรแล้ว ประธานจะด าเนินการท าบันทึก
ข้อความและหนังสือเชิญเป็นผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตรพร้อมนัดหมายผู้ทรงฯตามก าหนดการที่ได้
วางแผนทันท ี
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 

  
    (อาจารย์นฤมล  สเนลโคกรฟ) 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
   

 
    (อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ) 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
ครั้งที่ 3/2563 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
 ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

.................................................................. 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์   สีเตชะ  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์   ตั้งเคียงศิริสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
 3. อาจารย์ ดร.นครเทพ   ทิพยศุภราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์รวรรณ  วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ 
 5. อาจารย์ฤทัย     ส าเนียงเสนาะ กรรมการ 
 6. อาจารย์ศิวนนท์     นิลพาณิชย์ กรรมการ 
 7. อาจารย์นฤมล     สเนลโคกรฟ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ ประธานกล่าวแนะน าคณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร พร้อมชี้แจงและอธิบายรายละเอียดภาพรวมของ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                
สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2564 ให้แก่ รองศาสตรจารย์  
ดร.สุพงศ์ เคียงศิริสิน และอาจารย์ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือร่วม
วิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 

1. อัตลักษณ์ของหลักสูตร / ชื่อหลักสูตร 
2. โคครงสร้างหลักสูตร 
3. รายละเอียดในหลักสูตร 
4. แผนการสร้างหลักสูตร 
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5. รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
6. ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร  
7. คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

 ที่ประชุม : รับทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 
2/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563   
 สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563   
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 2/2563  
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โคดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ไมมี่ 
  
  ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

การวิพากษ์หลักสูตร  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงษ์ ตั้งเคียงศิริสิน (ผู้ทรงคุณวฒุิ) สรุปได้ดังนี้ 
1. พิจารณาว่ารายวิชา HBE111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ควรมีระดับเดียวหรือไม ่
2. รายวิชา HBE301 การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรปรับเป็นการฟังและการพูดเชิงธุรกิจ รวมทั้ง
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง  
3. รายวิชา HBE311 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรปรับเป็น การอ่านและการเขียนเชิงธุรกิจ 
รวมทัง้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง    
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4. ค าอธิบายรายวิชา HBE101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น และ HBE103 การฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ควรมีความแตกต่างกันมากกว่าเดิม 
5. รายวิชา HBE111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ควรระบุว่าจะพัฒนาการเขียนด้าน
ใดบ้าง และเขียนอะไร 
6. รายวิชา HBE122 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ อาจปรับเป็น HBE122 ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 
7. พิจารณาว่า รายวิชา HBE232 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม ควรใช้ค าว่า ต่าง หรือ ระหว่างวัฒนธรรม  
8. พิจารณายกเลิกรายวิชา HBE331 สังคมและวัฒนธรรมศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากปัจจุบันลักษณะของรายวิชานี้อาจไม่จ าเป็น หลักสูตรควรเน้นการใช้ภาอังกฤษแบบ Global 
Englishes 
9. ปรับชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา HBE461 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน (English for 
Language Proficiency Tests) เป็น English for Language Standardized Tests 
10. ปรับค าอธิบายรายวิชา HBE121 โคครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จาก “การประกอบค า 
ประเภทของค า โคครงสร้างวลีและประโคยค และประเภทของประโคยคที่ส าคัญในภาษาอังกฤษ” เป็น  
“การประกอบค า โคครงสร้างวลีและประโคยค และประเภทของค าและประโคยคที่ ส าคัญ ใน
ภาษาอังกฤษ” 
11. ข้อพิจารณาประการหนึ่งของการปรับหลักสูตรไปเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจคือ 
ผู้เรียนควรมีความความเข้าใจหรือพ้ืนความรู้ทางภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควร การต่อยอด
ความรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ จึงจะบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการปรับ พ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเข้าใจด้าน
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนน าไปใช้งานในช่วงระยะเวลาที่จะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญ
มาก หรือในอีกกรณีหนึ่งอาจปรับให้สาขาวิชามีรายวิชาด้านธุรกิจไปด้วยเพ่ือให้แนวทางการน าไปต่อ
ยอดแก่ผู้เรียนในอนาคต เผื่อในกรณีที่ผู้เรียนอาจมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ยังไม่สูงมาก 
และจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ทางธุรกิจพร้อม
ทั้งมีแนวความรู้ทั้งสองด้านไปพร้อม ๆ กัน  
 

การวิพากษ์หลักสูตร  
โดย อ.ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร ์(ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรุปได้ดังนี้ 
1. แก้ไขชื่อสาขาวิชาให้เป็นปัจจุบันในข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
2. พิจารณาเพิ่มประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษในข้อ 12.2.4 
ภายใต้หัวข้อความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาเพ่ิมข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อความส าคัญ โคดยอาจพูดถึงการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษกบัธุรกิจต่างๆ  
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4. พิจารณาเพ่ิมข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อวัตถุประสงค์ โคดยให้เพ่ิมประเด็นเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 
5. พิจารณาระบุปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาให้ชัดเจน เพราะมีผลกับการประกันหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.1 
6. พิจารณาระบุแนวทางแก้ปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โคดยอาจใช้กิจกรรม โคครงการต่างๆ 
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพ่ี 
7. พิจารณาปรับชื่อรายวิชา HBE221 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม เป็น ภาษาอังกฤษในบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 
8. สังเกตได้ว่า ไม่มีวิชา Reading ขั้นสูงในกลุ่มวิชาบังคับเลย (มแีค่ HBE111 แค่รายวิชาเดียวและ
เป็น Reading and Writing) ควรเพิ่มวิชา Critical Reading ในกลุ่มวิชาบังคับ 1 รายวิชา และ 
Reading in Business ในกลุ่มเอกเลือกอีก 1 รายวิชา 
9. วิชากลุ่มฟังพูดและออกเสียงมี 7 วิชา เท่ากับ 21 หน่วยกิต สัดส่วนตรงนี้ดูมากเกินไป เพราะทุก
วิชาอยู่ในกลุ่มบังคับ น่าจะแบ่งน้ าหนักให้กับทักษะอื่นๆ ที่ส าคัญไม่แพ้การพูด 
10. หลักสูตรโคดยรวมเน้น skill development แต่องคค์วามรู้ด้านภาษา ทีเ่ป็นทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ไม่มีวิชารองรับเลย (มี HBE221 แต่เป็น sociolinguistics ไม่ใช่ linguistics) น่าจะ
พิจารณาเปิดวิชา “ลักษณะส าคัญของภาษาอังกฤษ” ที่สามารถสอนพ้ืนฐาน syntax morphology 
phonology หรือ semantics เบื้องต้นได้ 
11. วิชาที่น่าจะแยกออกเป็น 2 รายวิชาได้ เพราะเนื้อหามากเกินกว่าที่จะเรียนให้จบ ภายใน 45 
ชั่วโคมง ได้แก่ การเขียนย่อหน้าและเรียงความ การแปลและการล่ามเบื้องต้น 
12. ไม่มีวิชาสัมมนา ซ่ึงปกติวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาปีสุดท้ายไดส้ังเคราะห์ความรู้ทั้งหมดทีเ่รียนมา
ทัง้หมด 
13. หลักสูตรปริญญาตรีมีข้อก าหนดเรื่องการบูรณาการทักษะการวิจัยในการเรียนการสอน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษหลายๆ สถาบันจะใช้วิชา การค้นคว้าส่วนบุคคล เป็นวิชารองรับ หลักสูตรคาดว่าจะ
สอดแทรกกระบวนการวิจัยลงในรายวิชาใด 
14. วิชาเตรียมฝึกงานหรือเตรียมสหกิจควรต้องมีเรื่องการใช้เทคโคนโคลยีขั้นพ้ืนฐานในส านักงาน 
นอกเหนือจากการอ่านและการเขียน 
          มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

                          (อาจารย์นฤมล สเนลโคกรฟ) 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 

   
    (อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ) 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
ครั้งที่ 4/2563 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

.................................................................. 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์ฤทัย    ส าเนียงเสนาะ  ประธานกรรมการ 
 2. คุณชามาภัทร   สิทธิอ านวย    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
 3. คุณนิรมล    ผลวิไล   ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
 4. คุณทรงพล   แสงพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศศ์รีวิวัฒน์  กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ   กรรมการ 
 7. อาจารย์ศิวนนท์    นิลพาณิชย์  กรรมการ 
 8. อาจารย์นฤมล    สเนลโคกรฟ  กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ 
 ไมมี่ 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 อาจารย์ฤทัย ส าเนียงเสนาะประธานกล่าวแนะน าคณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร พร้อมชี้แจงและอธิบายรายละเอียดภาพรวมของ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                
สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2564 ให้แก่ คุณชามาภัทร สิทธิ
อ านวย คุณนิรมล ผลวิไล และคุณทรงพล แสงพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือร่วมวิพากษ์
หลักสูตร ดังนี้ 

1. อัตลักษณ์ของหลักสูตร / ชื่อหลักสูตร 
2. โคครงสร้างหลักสูตร 
3. รายละเอียดในหลักสูตร 
4. แผนการสร้างหลักสูตร 
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5. รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
6. ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร  
7. คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

 ที่ประชุม : รับทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 
4/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563    
 สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563      
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 3/2563  
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้วมมีติรับรองรายงานการประชุมฯ โคดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
การวิพากษ์หลักสูตร  
โดย คุณชามาภัทร สิทธิอ านวย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรุปได้ดังนี้ 
1. พิจารณาปรับชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเป็น ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
สอน บริบทของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผู้เรียน 
2. พิจารณาเพิ่มเนื้อหาดังต่อไปนี้ลงในรายวิชาที่เกีย่วข้อง เพ่ือส าคัญมากในการผลิตบัณฑิตสาย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เช่น Presenting new business ideas, Making plans and business 
proposals, Executing decisions, Reaching agreements, Sending and fulfilling orders, 
Successful selling, Effective meetings,  Web-based communication, Face-to-face 
meeting, Telephone meeting, Video conference, Reports and official documents, 
Surveys 
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3. ควรพิจารณาปูพ้ืนฐานวิชาด้านธุรกิจในภาคเรียนแรกๆ เพ่ือให้สามารถคิดและสื่อสาร เข้าใจ
รายวิชาต่างๆ ด้านธุรกิจได้  
4. อาจเพิ่มรายวิชา Morality และ General psychology เพ่ิมเติม 
5. พิจารณาตัดรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารมวลชน เพราะไม่ทันสมัย 
6. พิจารณารวมรายวิชาที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน 
7. พิจารณาเพิ่มรายวิชาหมวดธุรกิจเพ่ิม เช่น Principles of Accounting / Marketing / 
Management, Intro to Economics, Business Finance, Operation and Supply Chain เป็น
ต้น 
 
การวิพากษ์หลักสูตร  
โดย คุณนิรมล ผลวิไลและคุณทรงพล แสงพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรุปได้ดังนี้ 
1. พิจารณาให้หลักสูตรมีกิจกรรม อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กิจกรรมจ าลอง
สถานการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ หรือ Lab ภาษาอังกฤษเป็นประจ า นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน 
เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษให้มากท่ีสุด 
2. พิจารณาแนะน าให้นักศึกษารู้จักกับการใช้ภาษาอังกฤษและส าเนียงที่หลากหลายของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษทั่วโคลก โคดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่พูดหรือใช้โคดยผู้พูดที่ไม่ใช้เจ้าของภาษาอังกฤษ (Non-
native English speakers) 
3. พิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสายงานต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน มาแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
4. พิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในส านักงาน อาทิการพิมพ์เร็ว และทักษะ
การใช้ Microsoft Office ต่างๆ เช่น Word Excel PowerPoint ให้ช านาญ รวมถึงการใช้โคปรแกรม
ออนไลน์ อาทิ Zoom Google Meet Microsoft Teams และอ่ืนๆ เพ่ือจัดประชุม สัมมนาออนไลน์
ได้ 
5. พิจารณาเน้นรูปแบบการเขียนอีเมลในบริบทต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม  
6. พิจารณาเพ่ิมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านธุรกิจเพ่ือสุขภาพ (Health Business) 
เพ่ิมเติม 
7. พิจารณาการสอนเอกสารทางธุรกจิที่ส าคัญต่างๆ ให้ครอบคลุมในรายวิชาที่เก่ียวข้อง อาทิการ
เขียนรายงานการประชุม การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของพาสปอร์ต และการอนุญาตใช้งาน 
รวมถึงใบอนุญาตท างานของชาวต่างชาติ 
8. พิจารณาเพิ่มเนื้อหาการสรุปความจากการพูดหรือบรรยายในรายวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 
9. พิจารณาเพ่ิมระยะเวลาการฝึกงานให้นานขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตการท างานและมีความ
เชี่ยวชาญรอบด้านมากขึ้น 
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10. พิจารณาเพ่ิมทักษะอ่ืนๆ ทีจ่ าเป็นให้กบันักศึกษา เช่น การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบและระเบียบ  
การมี Mindset ที่ดีในการท างาน การบริหารโคครงการ (Project Management) เป็นต้น 
11. ให้ความรู้/ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับ change management เพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนรู้จัก
การปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในองคก์รหรือในสังคม 
          มติทีป่ระชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

   
 

    (อาจารย์นฤมล สเนลโคกรฟ) 
     ผู้จดรายงานการประชุม 

  
     

    (อาจารย์ฤทัย  ส าเนียงเสนาะ) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
ครั้งที่ 5/2563 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

.................................................................. 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์ฤทัย    ส าเนียงเสนาะ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ   กรรมการ 
 4. อาจารย์ศิวนนท์    นิลพาณิชย์  กรรมการ 
 5. อาจารย์นฤมล    สเนลโคกรฟ  กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 
4/2563 พุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563    
 สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563      
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 4/2563  
วันพุธที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โคดยไม่มีการแก้ไข   
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 การทบทวนและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  1.การปรับชื่อหลักสูตรจากเดิมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ
ธุรกิจตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องจากชื่อเดิมค่อนข้างกว้างอาจท าให้เกิดความไม่ชัด เจนต่อ
ผู้เรียนแต่ชื่อหลักสูตรใหม่นั้นสามารถตอบโคจทย์ในการมุ่งเน้นในศาสตร์ด้านภาษาและธุรกิจซึ่งชัดเจน
กว่า 
 2. การปรับค าอธิบายที่ชี้ชัดและสื่อถึงทางธุรกิจในพันธกิจ 
 3. ในข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเห็นควรเพ่ิมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
 4. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้ระบุทักษะที่เด็ดขาดเพ่ือให้สัมพันธ์กับSAR 
 5. ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณตามแผนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของคณะฯ 
 6. การตัดรายวิชา HBE105 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโคนโคลยีศตวรรษที่ 21          
3(2-2-5) English Skills Development through the 21st Century Technology แล้ วผนวก
เนื้อหารายวิชากับรายวิชาต่างๆ 
 7. การสร้างความแตกต่างส าหรับรายวิชาที่เน้นฟังพูด ทั้งในระดับต้นและระดับกลาง โคดย
เน้นระดับของค าศัพท์และภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์เฉพาะ 
 8. ยังคงให้มีรายวิชาที่ มี เนื้ อหาทั้ งทางด้าน Intercultural Communication และ 
Sociolingusitics  
 9. รวมรายวิชา HBE241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว และ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการ
โครงแรมเป็นรายวิชาเดียวกัน 
 10. ตัดรายวิชา HBE344 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์  
3(3-0-6) English for Mass Media and Journalism เนื่องจากปัจจุบันสื่อสารมวลชนจะมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสื่อออนไลน์และไม่เป็นที่นิยมแล้ว 
 11. ตัดรายวิชา ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
Personality Development for Hospitality Industry เนื่องจากในสายงานต่างๆนั้นจะมีการจัด
อบรมให้อยู่แล้ว 
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              12. เพ่ิมวิชาด้าน principle of management accounting หรือ SME เป็นภาษาไทย
เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานเบื้องต้นในรายวิชาเฉพาะและสามารถใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษเมื่อนักศึกษาขึ้นชั้น
ปีที่สูงขึ้น 
 13. ปรับชื่อรายวิชา HBE492 โคครงการพิเศษเพ่ือสถานการณ์โคควิด และอ่ืน ๆ 
 14. แผนการจัดการรายวิชาในแต่ละชึ้นปี ให้ตรวจสอบกลุ่มวิชาบังคับ ดังนี้ 
 - MMK101 หลักการตลาด ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 - ตัดรายวิชา HBE105 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโคนโคลยีศตวรรษที่ 21 และ
ตรวจสอบรายวิชาอ่ืนๆจากคณะวิทยาการจัดการ ในชั้นปทีี่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 - ตรวจสอบรายวิชาจากจากคณะวิทยาการจัดการ ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 - การตรวจสอบการรวมวิชา HBE242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโครงแรม
และวิชา  MDB105 นวัตกรรมและเทคโคนโคลยีส าหรับธุรกิจดิจิทั ล และ MGM201 การเป็น
ผู้ประกอบการ ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 - เพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Introduction of Language and Linguistics ในชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 - เพ่ิมเนื้อหาด้านโคฆษณาแทนรายวิชา HBE344 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชนและ
วารสารศาสตร์ ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
          มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

   
    (อาจารย์นฤมล สเนลโคกรฟ) 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
  

    (อาจารย์ฤทัย  ส าเนียงเสนาะ) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชือ่ นางสาวฤทัย        นามสกุล ส าเนียงเสนาะ 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               2545 
 1.3  ผลงานทางวิชาการ  
       1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
        ไมมี่ 
       1.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 
ศิวนนท์ นิลพาณชิย์, ฤทัย ส าเนียงเสนาะ และนฤมล สเนลโคกรฟ.  (2561).  กลยุทธ์ทางสังคมกับ 
       การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
       มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ศรีอยุธยาครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 18-19 ตุลาคม,  
       2561. (33-41).  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.         
Tatiyalapa, D., Sumniengsanoh R., and Khotcharit, C. (2018). Self-management  
       community: A case study of procedures for association to solve the living-land  
       problem in Puechudom subdistrict, Pathum Thani province, Thailand. Japan     
       Int’l Conference Proceedings. 10th International Conference on Languages,  
       Humanities, Education and Social Sciences (LHESS-18). Volume 1, No.1. April- 
       May. 2018: 63-67.   
 ฤทัย ส าเนียงเสนาะ. (2562). ค าท่ีสะท้อนลักษณะความยากจนที่ปรากฏในวรรณกรรม 
       เพลงลูกทุ่งไทย: ตัวอย่างและข้อสังเกตบางประการ. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที ่7. ฉบับที่ 32. กันยายน - ธันวาคม 2562: 9-15. 
    
 1.4 ประสบการณ์ในการสอน 
       5 ป ี
 
 1.5 ภาระงานสอน 
       5.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเทีย่ว  
       5.5.2 วิชาการพัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
       5.5.3 วิชาไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
        5.5.4 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
         5.5.5 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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        5.5.6 วิชากิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
                5.5.7 วิชากลวิธกีารอ่านภาษาอังกฤษ 
                5.5.8 วิชาการอ่านเพื่อการตีความ 
                5.5.9 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพ้ืนดิน 
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2. ชือ่ นายศิวนนท์       นามสกุล นิลพาณิชย์ 
 2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 2.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 
ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม

อันดับ 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556 

 
 2.3  ผลงานทางวิชาการ  
 2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
         ไม่มี 
 2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Ninpanit, S.  (2020).  Critical Discourse Analysis of English News Headlines on Thai  
       Transgender Individuals from Thai and International Websites.  The New English  
       Teacher.  Volumn 14.  No, 2. August-December. 2020: 42-63. 
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์.  (2563).  ข้อผิดพลาดการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าภาษาอังกฤษท้ายค า:  
       หลักฐานการถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ 
       นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละ   
       สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 พฤษภาคม, 2563.  
       (283-289).  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์.         
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์.  (2562).  ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ 
       กับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  
       สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน, 2562. (675-684).  ปทุมธานี:  
       มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.         
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์, ฤทัย ส าเนียงเสนาะ และนฤมล สเนลโคกรฟ.  (2561).  กลยุทธ์ทางสังคมกบั 
       การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
       มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ศรีอยุธยาครั้งที ่9 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 18-19 ตุลาคม,  
       2561. (33-41).  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.         
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์.  (2560).  กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1    
       วารสารวไลยอลงการณ์ปริทัศน์.  ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 1-12. 
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    2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 4 ปี 
 
 2.5  ภาระงานสอน 
 2.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน 
 2.5.3 วิชาภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์ 
  2.5.4 วิชาไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 
  2.5.5 วิชาการเขียนเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
  2.5.6 วิชาการเขียนอนุเฉทเพ่ือการสื่อสาร 
  2.5.7 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 
  2.5.8 วิชาการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  
          2.5.9 วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
          2.5.10 วิชาการเตรียมเพ่ือสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
          2.5.11 วชิาภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการดูแลสุขภาพ 
          2.5.12 วชิาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 
          2.5.13 วชิาภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารมวลชน 
          2.5.14 วชิาสัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
          2.5.15 วชิาวรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
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3. ชือ่ นางสาววรวรรณ นามสกุล วงศ์ศรีวิวัฒน์  
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
 3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตนิิยมอันดับ 1 
สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2545 

 3.3 ผลงานทางวิชาการ  
  3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
                    -   

3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์.  (2563).  กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง  

ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  วารสารวไลยอลงกรณ์ 
        ปริทัศน์.  ปีที่ 10. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2563: 70-84. 
   
 3.4 ประสบการณ์ในการสอน 
   13 ปี 
 
 3.5 ภาระงานสอน 
   4.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน 

4.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงาน 
4.5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 
4.5.4 วิชาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

  4.5.5 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
   4.5.6 วิชาไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 
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4. ชือ่ นายวุฒินันท์        นามสกุล สีเตชะ 
 4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
 4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) University of Delhi, 

Delhi, India. 
2545 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย 

2543 
2540 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ  
      4.3.1 หนังสอื ต ารา งานแปล  
        ไม่มี 
      4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
วุฒินันท์ สีเตชะ และกิติมา อินทรัมพรรย์.  (2561).  กลวิธกีารสร้างคุณานุประโคยคของผู้เรียนชาวจีน 
       ที่เรียนภาษาไทย.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
       ราชูปถัมภ์.  ปีที่ 12. ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2561: 164-179        
 
 4.4 ประสบการณ์ในการสอน 
       17 ปี 
 4.5 ภาระงานสอน 
       1.5.1 วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
       1.5.2 วิชาการเขียนอนุเฉท   
       1.5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวนานาชาติ 
       1.5.4 วิชาวากยสัมพันธ์อังกฤษ 1 
         1.5.5 วิชาวากยสัมพันธ์อังกฤษ 2 
          1.5.6 วิชาการอ่านเพื่อการตีความ 
                1.5.7 วิชาการเขียนเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร  
                1.5.8 วิชาการเขียนอนุเฉทเพ่ือการสื่อสาร 
        1.5.9 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                1.5.10 วชิาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน 
                1.5.11 วชิาการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
                1.5.12 วชิาหลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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5. ชื่อ นางนฤมล      นามสกุล สเนลโคกรฟ 
 5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 5.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 
2560 

 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 
2546 

 5.3  ผลงานทางวิชาการ  
  5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
     ไม่มี 
 5.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 
                       ไม่มี 
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์, ฤทัย ส าเนียงเสนาะ และนฤมล สเนลโคกรฟ.  (2561).  กลยุทธ์ทางสังคมกับ 
       การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
       มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ศรีอยุธยาครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 18-19 ตุลาคม,  
       2561. (33-41).  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.         
 
 5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 
 
 5.5  ภาระงานสอน  
 3.5.1 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 1 
  3.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโครงแรม 
          3.5.3 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อธุรกิจ  
          3.5.4 วิชาไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
          3.5.5 วิชาไวยากรณอั์งกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
          3.5.6 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 
          3.5.7 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
          3.5.8 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 ( ) 

 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบแห่งการผลิต
ครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โคดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกทั้งยังได้ยึดหลักการด าเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 
5 ประเด็น รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆ  ซึ่งช่วยเสริมแนวทางการปฏิบัติงานของหลักสูตรในแง่ของการ
ท างานที่สอดคล้องกับนโคยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่รวมถึงการสนองตอบต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสรุปผลได้
ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1: สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ประเด็นการประเมิน  

 
ค่าเฉลี่ย ระดับความคาดหวัง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.48 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ด้านความรู้ 3.97 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.15 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.35 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโคนโคลยี
สารสนเทศ 

4.11 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ระดับความพึงพอใจโคดยรวม 4.21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 ผลการส ารวจระดับความควาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า 
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด
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เป็นอันดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.48) อันดับสองได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.35) อันดับสามได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.15) อันดับสี่ ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (ค่าเฉลี่ย 4.11) และ อันดับที่ห้าได้แก่ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.97)  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านความคาดหวังจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
1. ควรเพ่ิมทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มากข้ึน ต้องมีความกล้าแสดงออกหรือเสนอ

ข้อคิดเห็น  
2. ควรกล้าเสนอข้อคิดเห็นขณะท างาน ด าเนินงานด้วยความแม่นย า และน าเสนอวิธีการหรือ

แนวทางในการท างานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. ควรมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก  
4. หากพบปัญหาในระบบงานต้องพูดคุยและปรึกษาทันที ห้ามเกรงใจกันเด็ดขาด 
5. ควรระมัดระวังและมีความรอบคอบในการท างาน  
6. ควรมีอุปนิสัยร่าเริง เข้ากับเพือ่นร่วมงานอย่างรวดเร็ว  
7. ควรมีความขยัน ตั้งใจท างานดีมาก มีความพยายามในการเรียนรู้งานอย่างเต็มที ่ 
8. ควรมีน้ าใจ ยิ้มแยม้ แจ่มใส มีความเอ้ืนเฟื้อช่วยเหลืองานผู้อื่นได้ตามสมควร 
9. ควรมีไหวพริบในการแก้ปัญหาทีด่ี อยู่ในระเบียบวินัยขององคก์ร 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 องค์กรผู้ ใชับัณฑิตที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ท าการ
ส ารวจ มีจ านวน 16 หนว่ยงาน แบ่งตามประเภทกิจการของหน่วยงาน ไดเ้ป็น  
 
ประเภทหน่วยงาน จ านวน 
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการศึกษา 2 
หน่วยงานภาคเอกชน ด้านการศึกษา 3 
หน่วยงานภาคเอกชน ธุรกิจบริการ (โครงแรม ร้านอาหาร 
สายการบิน การแสดงสินค้า การท่องเที่ยว โคปรดักชั่น เฮาส์ 
และผู้ให้บริการดิจิตอล) 

11 

 
ตอนที่ 2: ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับการพิจารณาปรับปรุงมาจาก 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ           
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 และจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเมื่อวันที ่21 เมษายน  
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2563 การปรับปรุงในรอบปัจจุบันนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความเหมาะสมและทันสมัยตามความต้องการของผู้เรียน และความเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน ทั้งยังต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนั้น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงได้ส ารวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โคดยใช้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลและปัจจัยที่ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับปริญญา
ตรี   โคดยทางหลักสูตรได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากพ้ืนที่เป็นเครือข่ายการ
บริการ อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยและเป็นสถาบันที่นักศึกษาของสาขาวิชาจบออกมา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโคยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

การส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสามารถเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการบ่งชี้ให้เห็นถึงปริมาณความต้องการของผู้เรียนต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษเธุรกิจ 
และถือปัจจัยที่ส าคัญต่อการน ามาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความน่าสนใจในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งเป็น
หลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ 
       เพ่ื อศึ กษ าปั จจั ยที่ ส าคัญ ต่ อการเลื อกศึ กษ าต่ อ ในห ลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต                
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โคดยท าการศึกษาจากปัจจัยที่ส าคัญต่อการเลือกศึกษาต่อ 3 

ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี 
 

ประโยชน์ 
       น าไปเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชา
ภ าษ า อั งก ฤ ษ ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มปีระสิทธิภาพต่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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วิธีการเก็บข้อมูล 
 การเก็บและส ารวจข้อมูลด้านความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น โคดยขอความอนุเคราะห์ไปตามโครงเรียนต่างๆ โคดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โคดยทางหลักสูตรได้
คัดเลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากพ้ืนที่เป็นเครือข่ายการบริการ อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยและเป็นสถาบันที่นักศึกษาของสาขาวิชาจบออกมา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโคยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างเก็บจากนักเรียนใน 10 
โครงเรียน โครงเรียนละ 50 ชุด รวมทั้งหมด  500 ชุด โคดยมีผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้   
 1.1 โครงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบ ารุง" จ านวน 45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90  
 1.2 โครงเรียนอ่างทองปัทนโครจนว์ิทยาคม จ านวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84 
 1.3 โครงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จ านวน 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 1.4 โครงเรียนปทมุธานี นันทมุนีบ ารงุ จ านวน 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76 
 1.5 โครงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ านวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84 
 1.6 โครงเรียนบ้านไร่วิทยา จ านวน 36 ชุด คิดเปน็ร้อยละ 72 
 1.7 โครงเรียนวัดเขียนเขต จ านวน 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80  
 1.8 โครงเรียนชุมเเพพิทยาคม จ านวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84 
 1.9 โครงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จ านวน 43 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86 

1.10 โครงเรียนบางปะอินทร์ราชานุเคราะห์ จ านวน 40 ชุดคิดเป็นร้อยละ .80 
 รวมแบบสอบถามทีม่ีการตอบรับทั้งสิ้น 418 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 83.60 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โคดยวิเคราะห์จากข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ด้วยวิธีการหา
ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โคดยใช้โคปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมาย โคดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
       คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
       คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง  ระดับมาก 
       คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
       คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง  ระดับน้อย 
       คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 180 43.06 
เพศหญงิ 238 56.94 

รวม 418 100 
 จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.88   
 
ตารางที ่1.2 ระดับชั้นทีผู่้ตอบแบบสอบถามก าลังศึกษา 
ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ม. 5 161 38.52 
ม. 6 257 61.48 

รวม 418 100 
 

 จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 96 คน โคดยคิดเป็นร้อยละ 22.97  
 

ตารางที่ 1.3 เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถามจนถึงปัจจุบัน 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1.50 0 0 

1.50 - 2.00 62 14.83 

2.01 - 2.50   106 25.36 

2.51 - 3.00   111 26.56 

3.01 - 3.50   81 19.38 

3.51 - 4.00   58 13.87 

รวม 418 100 

 จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.51 -3.00 
มากที่สุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.51-4.00 น้อย
ที่สุด จ านวนเพียง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87 
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ตารางที่ 1.4 แผนการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แผนการเรียน จ านวน ร้อยละ 

วิทย์ คณิต 86 20.57 

ศิลป์ ค านวณ 105 25.12 

ศิลป์ ภาษา 110 26.32 

ศิลป์ สังคม 97 23.21 

อ่ืนๆ 20 4.78 

รวม 418 100 

 จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.32 ศึกษาในแผน ศิลป์-ภาษา และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด ศึกษาในแผนอ่ืน ๆ 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.78 
ตารางที่ 1.5 อาชีพผู้ปกครองของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพของผู้ปกครองที่รับผิดชอบค่าเรียน จ านวน ร้อยละ 

รบัราชการ   56 14.36 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ   62 15.90 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว   70 17.95 

พนักงานบริษัทเอกชน   72 18.46 

เกษตรกร   77 19.73 

รับจ้างทั่วไป   53 13.60 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 390 100 
 

 จากตารางพบว่าผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
โคดยส่วนใหญ่จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.46 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีสัดส่วนน้อยที่สุดอยู่ที่ 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.60 
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ตารางที่ 1.6 รายได้ของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเดือน 
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000  50 12.82 

10,001 – 20,000 บาท   73 18.72 

20,001 – 30,000 บาท   89 22.82 

30,001 – 40,000 บาท   87 22.31 

40,001 – 50,000 บาท  46 11.80 

50,000 บาท ขึ้นไป 45 11.53 

รวม 390 100 

 
 จากตารางพบว่ารายได้ของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 89 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 22.82 รองลงมามีรายได้อยู่
ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 87 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 22.31 และรายได้ที่ต่ าที่สุด
อยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 50 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 12.82 
 
ตารางที่ 1.7 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ด้านความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีหรือไม่ 
ท่านสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

สนใจ 219 52.39 

ไม่สนใจ 199 47.61 

รวม 418 100 

 
 จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 53.03 หากแต่ยังมีผู้ไม่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาฯ อีกจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 46.97  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านผลผลิต    
1. มีผู้ส าเร็จทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้น
จ านวนมาก 

4.14 0.60 มาก 

2. มีโคอกาสได้งานท าสูง 4.14 0.57 มาก 
3. ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีรายได้สูง 4.13 0.61 มาก 
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลผลิต 4.14 0.59 มาก 
ปัจจัยดา้นราคา    
4. ค่าหน่วยกิตถูก 4.27 0.61 มากท่ีสุด 
5. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันต่ า 4.28 0.60 มากท่ีสุด 
สรุปคา่เฉลี่ยของปัจจัยด้านราคา 4.28 0.60 มากท่ีสุด 
ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ    
6. เดินทางสะดวก 4.22 0.60 มากท่ีสุด 
7. ใกล้ภูมิล าเนา 4.16 0.63 มาก 
8. มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม 4.21 0.61 มากท่ีสุด 
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ 4.20 0.61 มาก 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    
9. มีทุนการศึกษา 4.38 0.49 มากท่ีสุด 
10. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 4.13 0.59 มาก 
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.26 0.54 มากท่ีสุด 
ปัจจัยอ่ืนๆ    
11. เพ่ือนแนะน า 4.02 0.61 มาก 
12. รุ่นพีแ่นะน า 4.11 0.61 มาก 
13. ผู้ปกครองแนะน า 4.08 0.63 มาก 
14. เลือกด้วยตัวเอง 4.18 0.61 มาก 
สรุปคา่เฉลี่ยของปัจจัยอื่นๆ 4.10 0.62 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.60 มาก 
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 จากตารางชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ 
ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่มตัวอย่างเป็นอันดับที่ 1 โคดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 
(มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60) ปัจจัยอันดับที่ 2 คือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.26 (มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54) ปัจจัยอันดับที่ 3 คือปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.20 (มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.61) ปัจจัยอันดับที่ 4 คือปัจจัยด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 
(มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.59) และปัจจัยอันดับที่  5 คือปัจจัยอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 (มีค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานที่ 0.62) 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จะมีโคอกาสได้งาน
ท าดีกว่าบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรอ่ืน 

4.07 0.06 ระดับมาก 

2. ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีโคอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานในสาขาอ่ืน 

4.00 0.47 ระดับมาก 

3. ท่านคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยท าให้เรียน
วิชาอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น 

4.11 0.59 ระดับมาก 

4. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ข้อมูลทางธุรกิจอาจช่วยให้มอง
หาช่องทางในการประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้น 

4.20 0.50 ระดับมาก 

5. ท่านต้องการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการโครงแรม 

4.24 0.58 
ระดับมาก

ที่สุด 

6. ท่านต้องการเรียนในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพในสายงานการบริการในสนามบิน 

4.23 0.58 
ระดับมาก

ที่สุด 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเหน็ 

7. ท่านต้องการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพในสายงานอื่นๆ เช่น งานราชการ หรือใน
ส านักงานทั่วไป เป็นต้น 

4.23 0.58 
ระดับมาก

ที่สุด 

8. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ไวยากรณ์ 4.25 0.60 
ระดับมาก

ที่สุด 
9. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การออกเสียง
และการพูดภาษาอังกฤษ 

4.15 0.58 ระดบัมาก 

10. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การฟัง 4.05 0.59 ระดับมาก 
11. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การอ่าน 4.19 0.59 ระดับมาก 
12. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 

4.08 0.58 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.59 ระดับมาก 
 
 จากตารางชี้ให้เห็นว่าจากข้อมูลด้านแรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย ดังนี้ ประเด็นที่ 1 โคอกาส
ของบัณฑิตหลังจบการศึกษาจากสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างมีเป้าหมายว่าบัณฑิต
ที่จบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีโคอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าเพ่ือนร่วมงานในสาขาอ่ืน ใน
ระดับ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ 2 ภาษาอังกฤษกับการเสริมทักษะวิชาอ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่าง
คิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยท าให้เรียนวิชาอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น ในระดับ 4.11 ซึ่งอยูในระดับมาก 
ประเด็นที่ 3 การเรียนเพ่ือไปประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างต้องการเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เพ่ือไปประกอบอาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการโครงแรมมากเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ระดับ 
4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่  4 ปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคือปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
หลักสูตรเดิม ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ 
หลักสูตรปรับปรงุ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษธุรกิจ 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยั ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 133 หนว่ยกิต หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 121 หน่วยกิต ลดจ านวนหน่วยกติลงเล็กน้อย เพราะ
รวมรายวิชาต่างๆ ใหก้ระชับขึ้น ตดั
รายวิชาที่ล้าสมัยออกบางส่วนตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ ท าให้
นักศึกษาแบ่งเวลาในการเรียนและร่วม
กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลยัได้
ง่ายขึน้ 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต    
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
      และสังคมศาสตร ์ 13 หน่วยกิต           
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

          คณิตศาสตร์และเทคโคนโคลยี 8             
2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกติ 2) หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกติ 

2.1) กลุ่มวิชาเน้ือหา 90 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเน้ือหา 78 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 48 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 42 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 27 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์

วิชาชพี 7 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลอืกเสร ี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกิต 
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เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
1. HEI100 ไวยากรณอ์ังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 
Fundamental English Grammar for Communication 3(3-0-6) 
ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร โคดยเน้นการศึกษาประเภทของค า โคครงสร้าง
ประโคยค วลี รูปแบบประโคยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน การเรียงค าเป็นประโคยค 
ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยาในประโคยค การศึกษากาลของกริยา 
การประยุกต์รูปแบบและการใช้งานไวยากรณ์ในบริบทภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

HBE121 โคครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                                  
English Grammatical Structures (3-0-6) 
การประกอบค า โคครงสร้างวลีและประโคยค ประเภท
ของค าและประโคยคทีส่ าคัญในภาษาอังกฤษ 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจดัการ
เรียนการสอน 
 

2. HEI103 ไวยากรณ์อังกฤษระดบัสูงเพื่อการสื่อสาร  
Advanced English Grammar for Communication 3(3-0-6) 
การวิเคราะหไ์วยากรณ์อังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร โคดยเน้นประเภทของ
ประโคยค และค าเชื่อมประโคยคประเภทต่างๆ เพื่อใหผู้้เรยีนใช้ประโคยคระดับสูง
เพื่อสื่อสารความคดิที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

HBE122  ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
บริบทธุรกิจ  
English Grammar and Vocabulary in 
Business Contexts  
3(3-0-6) 
การศึกษาและวิเคราะห์หน้าทีไ่วยากรณ์ทีส่ าคัญใน
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ การเรียนรู้
และเพิ่มพูนค าศัพท์ ส านวนทางธุรกิจ 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจดัการ
เรียนการสอน และครอบคลุม 

3. HEI110 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Effective Everyday Communication 3(2-2-5) 
การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 อย่าง
มีประสิทธิภาพ โคดยเน้นสถานการณ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจ าวัน       

HBE101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบือ้งต้น  
Fundamental English Listening and Speaking 
3(2-2-5) 
การพัฒนาทักษะการฟังและการพดูจากสถานการณ์
ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน การฝกึฟังจากสื่อที่
หลากหลาย และการฝึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ปรับช่ือรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจดัการ
เรียนการสอน 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
4. HEI114 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารสากล      
English for Effective International Communication 3(2-2-5) 
การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงรุกเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
โคดยเน้นการสื่อสารในสถานการณท์ี่หลากหลายและมีความเป็นสากลมากขึ้น 
รวมถึงการพูดเพื่อแสดงความคดิเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีน่าสนใจ 

HBE103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง Intermediate English Listening 
and Speaking 3(2-2-5) การฟังสื่อประเภทต่างๆ 
การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นท่ี
น่าสนใจในสงัคม การใช้ค าศัพท์และส านวนเพื่อการ
สนทนาโคดยเน้นการใช้งานในบริบทต่างๆ 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

5. HEI120 กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ                           
Strategic English Reading 3(3-0-6)  
การท าความเข้าใจการอ่านโคดยอาศัยความรู้ทางค าศัพท์ ค าเชื่อมโคยงข้อความ 
ค าที่มีความหมายอ้างอิงถึงค าอื่น ค าช้ีแนะภายในบริบท โคครงสร้างประโคยค การ
ใช้ภาษาที่บรรยายใหเ้ห็นภาพ รวมถงึการใช้แผนภูมิความคิดเพื่อช่วยท าความ
เข้าใจย่อหน้า การหาใจความส าคญัของบทอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่านเร็ว 

HBE111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
Fundamental English Reading and Writing 
3(3-0-6)  
การพัฒนาทักษะการอ่านจากงานเขียนประเภท
ต่างๆ เพือ่ความเข้าใจ การเพิม่พูนค าศัพท์ กลวิธี
การอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนระดับประโคยค  

ปรับช่ือรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจดัการ
เรียนการสอน และครอบคลุม 

6. HEI151 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโครงแรม       
English for Hotel Personnel 3(3-0-6) 
การฟัง พูด อา่น และเขียนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโครงแรม โคดยเน้นค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษ 
รวมทัง้การพัฒนาทักษะสังคมเพื่อการบริการ บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส าหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในโครงแรม และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและ
การจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนจากสถานการณ์ตัวอย่างที่เกดิขึ้นจรงิ 

 ควบรวมรายวิชากับรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเที่ยว 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 

7. HEI201 สัทศาสตรภ์าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
English Phonetics for Communication 3(3-0-6) 
หลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โคดยเน้นสัทอักษร การถา่ย
ทอดเสียง หลักพ้ืนฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เสยีงสระและพยัญชนะ 
การลงเสียงหนักระดับค าและประโคยค ท านองเสียง การเช่ือมเสียง การลดรูป
เสียง และความหลากหลายในการออกเสียงภาษาอังกฤษ โคดยเน้นการใช้งาน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   

HBE102  การออกเสยีงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ 
English Pronunciation in Business Contexts 
3(3-0-6) หน่วยเสยีงและระบบเสยีงภาษาอังกฤษ 
เสียงพยัญชนะและสระ การถ่ายทอดเสียงโคดย
สัญลักษณ์แทนเสียง การลงเสียงหนกัระดับค าและ
ประโคยค ท านองเสียง การเช่ือมเสยีง การลดรูปเสียง 
และความหลากหลายของการออกเสียง รวมถึงการ
ฝึกการออกเสยีงให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ใหม ่

8. HEI211 การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง       
Advanced English Conversation 3(2-2-5) 
การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทเพือ่การสื่อสารระดับสูง เช่น 
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กระตุ้นความคิด การรายงานข่าว และการ
ให้สัมภาษณ์ในโคอกาสต่างๆ โคดยเน้นภาษาพูดที่แท้จริงซึ่งมีค าศัพทท์ี่หลากหลาย
และโคครงสร้างประโคยคทีซ่ับซ้อน 

HBE202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง  
Advanced English Listening and Speaking 
3(2-2-5) การฟังเพื่อจับใจความและวิเคราะห์ การ
จดโคน้ตย่อและสรุปความเรื่องที่ฟัง การรายงานข่าว 
การพูดต่อหน้าสาธารณชน และการกล่าวสุนทรพจน์
เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เชือ่ 

ปรับค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจน
ขึ้น 

9. HEI222 การอ่านและการคดิเชิงวิจารณ ์   
Critical Reading and Thinking  3(3-0-6)    
การวิเคราะห์บทอ่านประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจจดุประสงค์และน้ าเสียงของ
ผู้เขียน การสรุปความ การประเมนิค่า และการวิจารณ์บทอ่าน รวมทั้งการ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนสะทอ้นสิ่งที่อ่านในการพูดและการเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ ์

HBE331 การอา่นวิเคราะห์ Critical Reading  
3(3-0-6) หลักการอ่านภาษาอังกฤษวิเคราะห์ การ
อ่านบันเทิงคดีและสารคดีเบื้องต้น การวิเคราะห์
ความหมายแฝง เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้เขยีน 
การเขยีนวจิารณเ์รื่องทีอ่่าน 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจดัการ
เรียนการสอน 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 

10. HEI230 การเขียนอนุเฉทและเรียงความเพื่อการสื่อสาร  
Paragraph and Essay Writing for Communication 3(3-0-6) 
รูปแบบของการเขียนอนุเฉทและเรียงความ การระดมความคดิ การวางแผนการ
เขียน การล าดับความคิด การเขียนใจความส าคญั การเขยีนขยายใจความส าคญั 
การเขียนใจความสรุป การเขียนเรยีงความรูปแบบตา่งๆ การเช่ือมโคยงความคิด
โคดยการใช้ค าเชือ่มท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ตัวอย่างอนุเฉทและเรียงความ และ
การตรวจแก้งานเขียนด้วยตนเอง โคดยเน้นความชัดเจน การเสนอความคิดอย่าง
มีเหตผุล ความสอดคล้องและความมีเอกภาพของอนุเฉทและเรยีงความ การใช้
ภาษาที่ถูกต้อง โคดยค านึงถึงเจตนาของผู้เขียนและความเหมาะสมของผู้อ่าน 

HBE211 การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ                                        
Paragraph and Essay Writing 3(3-0-6) 
การเขียนย่อหน้าทีส่ละสลวย การเขียนโคครงร่าง
ส าหรับเรียงความ การเขียนบทน า เนื้อเรื่อง และ
บทสรุป การเขียนย่อหน้าและเรียงความรูปแบบ
ต่างๆ 

ปรับชือ่รายวิชากับค าอธบิาย
รายวิชาใหย้ืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

11. HEI242 การสื่อสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ     
Communicative Business English 3(2-2-5)  
ฝึกปฏิบัตภิาษาอังกฤษเพื่อการตดิต่อสื่อสารทางธุรกิจในหลากหลายประเภท 
และหลากหลายสถานการณ์ โคดยเน้นส านวนภาษาอังกฤษในการโคตต้อบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการการสนทนาในบริบททางธุรกิจ การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ โคดยการเน้นการปฏิบัตดิ้วยกิจกรรมการสื่อสาร
แบบมีปฏิสมัพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

HBE301 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ   
English Business Listening and Speaking  
3(2-2-5) การฟังและการพูดในบรบิทต่างๆ เพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน การฝึกปฏิบตัิ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์
ทางธุรกิจ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบททาง
ธุรกิจ 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

12. HEI251 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการ    
English for Hospitality Services 3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการในโครงแรม สถานท่ีท่องเที่ยว 
ภัตตาคาร ธุรกิจท่องเที่ยวโคดยใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม  

HBE341 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ
โครงแรม 
English for Tourism and Hotel Business 
 3(2-2-5)  

ควบรวมรายวิชาเพื่อความ
กระชับ 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
พัฒนาจิตส านึกในการให้บริการ บคุลิกภาพท่ีเป็นมิตร ลูกค้าสัมพันธแ์ละกรยิา
มารยาททางสังคม 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์
สองภาษา การศึกษาข้อมลูส าคัญของท้องถิ่นและ
ประเทศไทย การฝึกจัดน าเที่ยว ภาษาอังกฤษเพือ่
ธุรกิจการโครงแรม ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโครงแรม 

 

13. HEI260 ภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเที่ยวในประเทศและท้องถิ่น  
English for Local Tourism 3(3-0-6) ค าศพัท์ ส านวนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็น
เพื่อใช้ในการสื่อสารส าหรับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในประเทศและรอบ
มหาวิทยาลยั ซึ่งเน้นขอ้มูลด้านวฒันธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ควบรวมรายวิชาเพื่อความ
กระชับ 

14. HEI262 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ     
English for International Tourism 3(3-0-6) ค าศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษท่ี
จ าเป็นในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วนานาชาติ โคดยเฉพาะการท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ โคดยเน้นการท าโคปรแกรมทัวร์ การติดต่อทีพ่ักและร้านอาหาร และ
สถานท่ีท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

- ตัดรายวิชาออก เพื่อลดการ
ซ้ าซ้อน 

15. HEI281 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารมวลชน English for Mass 
Communication 3(3-0-6) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้าน
สื่อสารมวลชน ค าศัพท์ ส านวน และรูปแบบการเขยีนต่างๆ ในสื่อสิง่พิมพ์และ
สื่อออนไลน์ท่ีหลากหลายในปัจจุบนั โคดยเน้น หนังสือพิมพ์ โคฆษณา สื่อโคทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต และโคซเชียลมเีดีย การรู้เท่าทันสื่อ 

- ตัดรายวชิาเนื่องจากความ
ล้าสมัยของศาสตร ์
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 

16. HEI285 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโคนโคลยีศตวรรษที่ 21   
English Skills Development through the 21st Century Technology 
3(2-2-5) การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเทคโคนโคลยีใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ทันสมัย อาท ิแอปพลิเคชันการเรียนภาษาอังกฤษ สไกป์ วดิโีคอ 
เว็บไซต์ และพอดแคสต์ เพื่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษตลอดชีวิต 

- ตัดรายวิชาโคดยเอาเนื้อหาไป
เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาอืน่ๆ 

17. HEI311 การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
Fluency Development for English Communication 3(2-2-5) 
การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังในระดับเนื้อหาและการใช้
ภาษา เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม และความคล่องแคล่วในระดับสูง 
ผ่านการอภปิราย การโคต้วาที และการปราศรัยในที่ชุมชน การฝึกการฟังเพื่อจับ
ประเด็นและรายละเอยีดตลอดจนท าสรุปย่อจากการฟัง   

HBE201  การพัฒนาความคล่องในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ Fluency Development for 
Business English Communication  
3(2-2-5) การฟังสื่อหลากหลายประเภท การสนทนา
หัวข้อต่างๆ ในชีวติประจ าวันและการท างาน
เพิ่มเตมิ การฝึกอภิปรายหัวข้อท่ีน่าถกเถียงในบริบท
ธุรกิจและสังคมปัจจุบัน การฝึกน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

ปรับชือ่รายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน  

18. HEI332 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธรุกิจ         
 English Business Writing 3(3-0-6) การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การ
เขียนจดหมายธุรกจิ การเขียนอีเมล บันทึกขอ้ความ รายงานการประชุม ประวตัิ
การศึกษาและการท างาน จดหมายสมัครงาน และการบรรยายกราฟ โคดยเน้น
ความชัดเจน ความถูกต้องของรูปแบบและเนื้อหา และความกระชับของภาษา
  

HBE311 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ  
English Business Reading and Writing  
3(3-0-6) การอา่นเอกสารและบทความทางธุรกิจ 
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ การเขียนอีเมล บันทึกข้อความ รายงานการ
ประชุม ประวตัิการศึกษาและการท างาน จดหมาย
สมัครงาน 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลมุ 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
19. HEI340 ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาดดจิิทัล   
English for Digital Marketing 3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษท่ีเกี่ยวข้องกับแง่มุมการตลาดดจิิทัล พื้นฐาน 
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เครื่องมือดิจิทัลเพือ่โคนม้น้าวลูกค้า การสั่งและจ าหนา่ย
สินค้า การตั้งราคาในโคลกยุคดจิิทลั นักการตลาดดิจิทัล ธุรกจิออนไลน์ และการ
เจรจาต่อรอง   

HBE346 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล  
English for Digital Marketing 3(3-0-6) 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทลั 
หลักการและขั้นตอนการตลาด กลยุทธ์การตลาด
ดจิิทัล ธุรกิจออนไลน์ การวางแผนการขาย และการ
สง่เสริมการขายโคดยผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม 

20. HEI344 ภาษาองักฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ ์  
English for Public Relations 3(3-0-6) 
การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยบุคลิกภาพที่เปน็มืออาชีพ และมีมารยาททางสังคมในการ
ตดิต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม 

HBE343  ภาษาอังกฤษส าหรับประชาสัมพันธ์และ
โคฆษณา   
English for Public Relations and Advertising 
3(3-0-6) 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ประชาสมัพันธ์ ภาษาอังกฤษส าหรับการโคฆษณา 
รูปแบบการโคฆษณา เทคนิคและภาษาการโคฆษณา 
 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลมุ 

21. HEI345 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการน าเข้าและส่งออก 
English for Import and Export Business 3(3-0-6)  
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการน าเข้าและ
ส่งออก ค าศัพท์ ส านวนท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนการด าเนินการเอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้
ส าหรับธุรกิจการน าเข้าและส่งออก การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน องค์กรระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศ ลิขสิทธิแ์ละทรัพย์สินทางปัญญา และการขนส่งด้วยระบบ
คอนเทนเนอร์ 

HBE350  ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจการน าเข้าและ
ส่งออก   
English for Import and Export Business 3(3-
0-6) 
การฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ ส านวน ขั้นตอนการด าเนนิการเอกสารและ
แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับธรุกิจการน าเข้าและส่งออก 

ปรับช่ือรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
22. HEI346 ภาษาอังกฤษส าหรับโคลจสิติกส ์    
English for Logistics 3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของโคลจิสติกส์ รูปแบบการขนส่งสินค้า 
การจัดการสินค้าคงคลังและการจดัซื้อ การขนส่งสินค้า คลังสินค้าและการเก็บ
สินค้า การจดัท าเอกสาร ขั้นตอนความปลอดภัย กฎระเบยีบของโคลจิสติกส์ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมงานบริการ 

HBE351 ภาษาอังกฤษในงานโคลจิสติกส์  
English for Logistics 3(3-0-6) 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของโคลจิสติกส์ 
การขนส่งสินค้า คลังสินคา้ การกระจายสินค้า การ
บริการลูกค้า เอกสาร ขัน้ตอน กฎระเบียบของโคลจิ
สติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมงานบริการ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชบัขึ้น 

23. HEI347 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ  
English for Entrepreneurs 3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ ผลติภณัฑ์ ธุรกิจ
สตาร์ทอัพ การส ารวจตลาด การแสวงหาโคอกาส การสร้างแผนธรุกิจ การดึงดูด
นักลงทุนและการไดร้ับเงินสนบัสนุน 

HBE348  ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ   
English for Entrepreneurship  3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ์ ธุรกจิสตาร์ทอัพ การ
ส ารวจตลาด การแสวงหาโคอกาส การสร้างแผน
ธุรกิจ การดึงดดูนักลงทุนและการได้รับเงินสนับสนุน 

ปรับรหสัรายวิชา 

24. HEI348 ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน    
English for Office Work 3(3-0-6) 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานส านักงานท่ัวไป 
ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในส านักงาน การปฏิบัติงานประจ าวันในส านักงาน 
โคครงสร้างองค์กร โคดยเน้นงานเลขานุการ เทคนิคการต้อนรับการสรา้งความ
ประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนในองค์กร การจัดประชุม การจองห้องประชุม 
การตรวจสอบอุปกรณ์ และการจดัเตรียมของว่างและเครื่องดื่ม 

HBE342  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและ
ส านักงาน   
English for Secretarial and Office Work 3(3-
0-6) 
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษส าหรับงาน
เลขานุการ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อยในงาน
ส านกังาน 

ปรับชื่อรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลมุ 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
25. HEI351 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพื้นดิน English for Ground 
Services 3(3-0-6) การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารส าหรับงาน
บริการภาคพื้นดิน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโคดยเคร่ืองบิน การจอง
เที่ยวบิน การออกตัว๋โคดยสาร การเช็คอินที่สนามบิน การประกาศของสนามบิน 
ระบบศุลกากร กฎระเบียบการเข้าเมือง ระบบรักษาความปลอดภัย กฎระเบียบ
การเดินทางระหว่างประเทศและอืน่ๆ 

HBE441  ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการภาคพื้นดิน
และบนเคร่ืองบิน   
English for Ground and In-Flight Services 3(3-
0-6) 
การฝกึทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่การปฏิบัติงานบริการ
ภาคพื้นดินและบนเคร่ืองบนิ การพฒันาความรู้และ
การศึกษาหน้าที่ ความรับผิดชอบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
สถานการณ์จ าลองเพือ่การปฏิบัติงานภาคพื้นดินและ
บนเคร่ืองบิน 

ยืดหยุ่นต่อการจัดการเรียนการ
สอน และครอบคลุม 

26. HEI353 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการดูแลสุขภาพ  
English for Health Care Services 3(3-0-6) 
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการดูแลสุขภาพ ค าศัพท์ และส านวนส าหรับสุขภาพและ
การบริการทางการแพทย์และพยาบาล เช่น กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ระบบร่างกาย
มนุษย์ อาการป่วยเบื้องต้นของโครคภัยไข้เจ็บ การดูแลรักษา การสั่งยา การ
รับประทานยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและสุขภาพ 
สมุนไพร ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทยและสปา 

HBE345 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการดา้น
สุขภาพ   
English for Health Services 3(3-0-6) 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ
สุขภาพ ค าศัพท์และส านวนด้านสขุภาพ อาการ
เจ็บป่วย การพบแพทย์และเภสัชกร การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น อาหารและสุขภาพ การแพทย์
และพยาบาลเบื้องต้น ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทยหรือสปา 

ปรับชือ่รายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาใหย้ืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลมุ 

 
 
 

 
 

 

152 



 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           
 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
27. HEI372 สังคมและวัฒนธรรมศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาองักฤษ 
Socio-cultural Studies of Native English-Speaking Countries 3(3-0-6)
  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาองักฤษ 
ในด้านการใช้ภาษา ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา การเมอืง การศึกษา
ค่านิยมทางสังคม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศ
เหล่านั้น 

- ตัดรายวิชาออกตามแนวโคน้ม
การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ที่เน้น 
Global Englishes 

28. EI373 ภาษาองักฤษส าหรับการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม   
English for Cross Cultural Communication 3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม วัฒนธรรมและการสือ่สาร 
ความส าคัญของการสือ่สารข้ามวัฒนธรรม การเข้าใจความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 
ความตระหนักทางวัฒนธรรม การแปรของภาษา ภาษาองักฤษโคลก อวจันภาษา 
และหัวขอ้ที่คัดสรรเกี่ยวกับมารยาทสากล 

HBE222 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม                                                   
Intercultural Communication 3(3-0-6) 
หลักการสื่อสารและวัฒนธรรม อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อการสื่อสาร ความตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรม 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้จัดการเรียนการสอน
ได้ และไม่ซ้ าซ้อน 

29. HEI442 ภาษาอังกฤษส าหรับการธนาคาร    
English for Banking 3(3-0-6) การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ
ในธนาคาร ผา่นบทสนทนาและงานเขียนซ่ึงได้รับมาจากแหล่งตา่งๆ การศึกษา
ค าศัพทเ์ฉพาะและส านวนที่เกี่ยวขอ้งกับและการธนาคาร การเขียนจดหมายธุรกิจ
ในด้านการธนาคาร การเขียนเกี่ยวกับธุรกิจโคอนเงินทุน การเขียนตราสารเครดิต 
การเขียนสอบถามรายการจ านวนเงนิในบัญชีหน้ีสิน การเขียนเอกสารแสดง
รายการธุรกรรม 

 
- 
 

ตัดรายวิชาออก 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 

30. HEI443 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
English for Human Resources Management 3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการจดัการทรัพยากรมนุษย์ การรับสมัคร
งาน การมอบหมายงาน แรงงานสมัพันธ์ ความปลอดภัย ความมั่นคง สวัสดิการ
และค่าชดเชยส าหรับลูกจ้าง รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม
ระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 

 
- 

ตัดรายวิชาออก 

31. HEI444 ภาษาอังกฤษส าหรับกฎหมายธรุกิจ    
English in Business Law 3(3-0-6) การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และโคครงสรา้งภาษาอังกฤษท่ีใช้ในเอกสารทางกฎหมาย
ธุรกจิ สัญญา บันทึกความเข้าใจ และเอกสารทางกฎหมายธุรกจิอื่นๆ 

- 
 

ตัดรายวิชาออก 

32. HEI451 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการบนเครื่องบิน  
English for In-Flight Services 3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับงานบริการบนเครื่องบิน 
การให้ข้อมูลเกีย่วกับความปลอดภัยของผู้โคดยสาร การประกาศบนเครื่องบิน 
การประกาศกรณีฉุกเฉิน การให้บริการอาหารและเครื่องดืม่ และอื่นๆ 

 
- 

รวมเขา้กับภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานบริการภาคพื้นดิน
ส าหรับ 

33. HEI481 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ   
English for Presentations 3(3-0-6) 
หลักการ ทักษะ ส านวน และรูปแบบภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการน าเสนอ การ
เตรียมการ การออกแบบและการน าเสนอรายละเอียดโคดยใช้เทคโคนโคลยี
สารสนเทศ 

HBE401  ทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษ                                             
English Presentation Skills 3(2-2-5) 
หลักการ ทักษะ ส านวน และรูปแบบการน าเสนอ
งานเป็นภาษาอังกฤษ  
การเตรียมการ การออกแบบและการน าเสนอ
รายละเอียดโคดยใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศ 

ปรับรหสัและชื่อรายวิชา 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
34. HEI483 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ  
Preparation for English Proficiency Tests 3(2-2-5) 
การเตรียมเพื่อทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ โคดยเน้นองค์ประกอบและลักษณะของแบบทดสอบ ความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการท าแบบทดสอบ รวมถึงแนวทางและ 
กลยุทธ์การสอบต่างๆ   

HBE461  การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ                                        
English Standardized Tests  3(2-2-5)           
   
การวเิคราะห์เทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษ เช่น TOEIC TOEFL และ IELTS การ
ฝึกท าแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

ปรับช่ือรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาใหย้ืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลมุ 

35. HEI491 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาต ิ
Preparation for Professional Experience in English for  
International Communication 2(90) 
การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติในสถานการณ์จ าลองของ
องค์กรภาครัฐและ/หรือเอกชนท่ีมกีารใช้ภาษาอังกฤษท้ังภาษาเขียนและภาษา
พูด 

HBE490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Preparation for Professional Experience in 
Business English 2(90) 
การฝึกในสถานการณ์จ าลองโคดยใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับองค์กรของรัฐบาลและเอกชน ในรูปของ
ภาษาเขียนและภาษาพูด 

ปรับช่ือรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

36. HEI493 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
Professional Experience in English for 
International Communication 5(450) 
การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารนานาชาติในหน่วยงาน
ของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษ และมีการติดต่อกับชาว
ต่างประเทศโคดยการสนทนาและโคดยการเขยีน 

HBE491 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ   
Professional Experience in Business English 
5(450)                          
รายวิชาบงัคับก่อน : HBE490 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษในส านักงาน  

ปรับรหสัและช่ือรายวิชา 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
 ของรัฐบาลและส านักงานของเอกชน ซึ่งมีการใช้

ภาษาอังกฤษ และมีการติดต่อโคดยการสนทนาและ
โคดยการเขียนกับผู้ที่ไม่พูดภาษาไทย 

 

37. HEI492 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 
Preparation for Cooperative Education in English  
For International Communication 1(45) 
การเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาก่อนไปปฏิบัตสิหกิจศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ การปฐมนิเทศ การอบรมทีม่ีเนื้อหาที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต 

HBE495  การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ                 
Preparation for Cooperative Education in 
Business English 1(45) 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  การปฐมนิเทศ การอบรมที่มี
เนื้อหาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
จ าเป็นต่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

ปรับรหสัและชื่อรายวิชา 

38. HEI494 สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
Cooperative Education in English for International Communication 
6(640) 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : HEI492 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
Prerequisite : HEI492 Preparation for Cooperative Education in 
English for International Communication  
ปฏิบัติสหกิจศกึษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร
นานาชาติในสถานประกอบการภาคเอกชนและ/หรือหนว่ยงานภาครัฐท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะวชิาชีพ 

HBE496  สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ     
Cooperative Education in Business English 
6(640) 
รายวิชาบังคับกอ่น : HBE495 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาองักฤษธุรกิจ
ในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 

ปรับรหสัและชื่อรายวิชา 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
39. HEI499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ 
Study Visit in English Speaking Countries 3(250) 
การจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปอยู่ในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษโคดย
เน้นการเข้าไปเรียนในชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยในประเทศเหล่าน้ัน 

 
- 

ตัดรายวิชาออก 
 
 
 
 

40 HBE200 ภาษาและภาษาศาสตรเ์บื้องต้น                                               
Introduction to Language and Linguistics 
3(3-0-6) หลักการและประเด็นส าคัญทางภาษาและ
ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับผูเ้รียนภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่ท่ีมเีน้ือหาปูพื้นฐาน
และต่อยอดด้านภาษา การใช้
งานและเรียนรู้ภาษาด้วย
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นแขนงต่างๆ  

41                                    HBE221  ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม   
English in Social Context 3(3-0-6) 
แนวคดิส าคญัระหว่างภาษาอังกฤษกับสังคม การ
แปรของภาษาอังกฤษตามบริบททางสังคมของผู้ใช้
ภาษา นานาภาษาอังกฤษโคลก 

รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาทันสมัย 
เน้น Global and World 
Englishes เพิม่เตมิ 
 

42.                                     
 
 
 

HBE332  ภาษาอังกฤษส าหรับวฒันธรรมไทยศึกษา   
English for Thai Cultural Studies 3(3-0-6) 
การศึกษาภูมศิาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัจนและอวัจน
ภาษา ค่านยิมทางสังคม ความเชื่อ เรื่องเล่า อาหาร 
เทศกาล และพิธีกรรม ที่ส าคัญของไทย 

รายวิชาที่มีเนื้อหาเน้นการ
ถ่ายทอดความเป็นไทยให้แก่
ชาวต่างประเทศ 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
43.                                   - HBE347 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทาง

ธุรกิจ  English for Business Negotiation  
3(3-0-6) การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเจราจา
ต่อรองทางธุรกิจ ค าศัพท์และส านวนส าหรับการ
เจรจาต่อรอง    

รายวิชาใหม่เน้นการสื่อสาร
ทางธุรกจิเฉพาะด้าน 

44. HBE361 ทฤษฎีและการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น                                      
Introduction to Translation Theory and 
Practice 3(3-0-6) ทฤษฎีและการปฏิบัติการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฝึกแปลข้อความและ
เอกสารต่างๆ 

รายวชิาใหม่ที่เน้นให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการแปล 

45.  HBE492 โคครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพนูทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ Special Projects to 
Enhance Communicative English Skills for 
Professional Experience in Business English 
5(350)  การศึกษาข้อมลูของข้อมูลทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่นักศึกษามีความคาดหวังและ/หรือสนใจจะ
เข้าท างาน รวมถึงลักษณะการท างานของหน่วยงาน
ที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อทราบถึงลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสม ท่ีอาจต้องใช้กับ 

รายวิชาฝึกงานเพื่อใช้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉนิ อาทิ โครค
ระบาด 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
 หน่วยงาน หรือเพื่อจัดเป็นโคครงการต่างๆ ที่ผูเ้รียน

สนใจภายใต้การควบคมุของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

46.                                    - MBA101 การบรหิารธุรกจิ 
Business Administration 3(3-0-6) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ รปูแบบการประกอบ
ธุรกจิ โคครงสร้างองค์กรธุรกิจ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบรหิารธรุกิจ การบรหิารการตลาด การ
บริหารการการผลติ การบริหารการเงินและการ
บัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ปัจจยัแวดล้อมของการบริหารธรุกิจ 
หลักการบริหาร การบริหารความเปลี่ยนแปลง การ
จัดการองค์ความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
ควบคุมให้บรรลุเปา้หมายทีต่ั้งไว ้

รายวิชาใหม่จากตา่งคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

47. MMK102 พฤติกรรมผู้บริโคภค 
Consumer Bahavior 3(3-0-6) 
แนวความคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมผู้บรโิคภค การ
แบ่งกลุ่มผู้บริโคภคเพื่อประโคยชน์ในการวิเคราะห์
พฤตกิรรมผู้บรโิคภค กระบวนการตดัสินใจซือ้ ปัจจัย
ปัจเจกชน ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสังคมที่
มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื้อของผู้บริโคภค 
รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อ 

รายวิชาใหม่จากตา่งคณะ 
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กลุ่มวชิาบังคับ/เอกเลือก 
 พฤติกรรมผู้บรโิคภค  
48. MDB105  นวัตกรรมและเทคโคนโคลยีส าหรับธุรกจิ

ดิจิทัล Innovation and Technology for Digital 
Business 3(2-2-5) เครื่องมือนวัตกรรมและ
เทคโคนโคลยีสารสนเทศปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ดิจิทัล แนวคิดการน านวัตกรรมและ
เทคโคนโคลยีมาใช้ในธุรกิจ บทบาทของเทคโคนโคลยี การ 
ประยุกต์ใช้เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโคนโคลยี
สารสนเทศส าหรับธรุกิจดิจิทลั กรณีศึกษาเครื่องมือ 
นวัตกรรมและเทคโคนโคลยสีารสนเทศท่ีใช้ปจัจุบันใน
สถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการสร้าง นวัตกรรม
เพือ่ธุรกิจดิจิทัล 

รายวิชาใหม่จากตา่งคณะ 

49.                     MGM201  การเป็นผู้ประกอบการ    
Entrepreneurship 3(3-0-6)  
รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ ท้ังเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดและบริษทัจ ากัด องค์ประกอบท่ีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังเอกสารทางธุรกิจ
และปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม สภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง
ขันในตลาดและเทคโคนโคลยี และจริยธรรมทางธรุกิจ 

รายวิชาใหม่จากต่างคณะ 
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ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 
ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/กิจกรรมหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถศึกษาให้ส าเร็จตาม

แผนการศึกษาที่ก าหนด 
การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา ปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาแต่

นักศึกษาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากเท่าทีค่วร 
การท าวิจยั/ ผลงานทางวิชาการ อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมาก ท าให้มีเวลา

ไม่เพียงพอในการท าวิจัย/ ผลงานวิชาการ 
การพัฒนานักศกึษา ปัญหาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

(ระดบั 
ความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความ
เสีย่ง 

การจัดการเรยีน
การสอน 

นักศึกษาบางคนอาจจะ  ไม่
สามารถศึกษาให้ส าเร็จตาม
แผนการศึกษาที่ก าหนดอัน
เนื่องมาจาก ปัญหาพฤติกรรม
การเรยีน 

2 2 4 1 

การจัดฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพให้
นักศึกษา 

การจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษาใน   
ต่างประเทศอาจจะมีปญัหา
เรื่องงบประมาณ   
ในการนิเทศและการ 
ประเมินผลนักศึกษา 

2 2 4 1 

การท าวิจัย/ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารย์มภีาระงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายมากท าให้มีเวลาไม่
เพียงพอในการท าวิจัย/ 
ผลงานวิชาการ 

4 3 12 2 

การพัฒนา
นักศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อาจจะท าได้ไมเ่ตม็ทีเ่นื่องจาก
ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา /
ปัญหาครอบครัว 

4 4 16 2 
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หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง                              
             10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
 
การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ

หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

 
 
 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบ 
คุมที่มีอยู่

แล้ว 
 
 
 

(3) 

การ
ควบคุมที่
มีอยู่แล้ว
ได้ผล
หรือไม่ 

(4) 

วิธีการ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 

 
 

(5) 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 

(6) 
1 การจัดการเรยีนการ

สอน 
จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามที่ก าหนด 

  ควบคุม  

2 การจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษา 

การจัดโคครงการเพื่อขอ
งบประมาณในการนิเทศ
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศของนักศึกษา 

x x ควบคุม  

3 การท าวิจัย/ ผลงานทาง
วิชาการ 

เสนอให้มหาวิทยาลัยลด
ภาระงานสอนของอาจารย์ 
และส่งเสรมิให้อาจารย์ท า
วิจัยและผลงานทางวิชาการ
เพิ่มมากข้ึน 

  ควบคุม  

4 การพัฒนานักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ดูแลให้ค าแนะน า ตลอดจน
ศึกษาปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไข  

  ควบคุม  

หมายเหตุ  ช่อง 3  หมายถึง มี   หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์  x หมายถึง ไม่มี 
              ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย   หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์                
                       x หมายถึง ไม่มีผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
เร่ืองทีป่ระเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มอียู ่

 
 
 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 
 
 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

(4) 

ความ
เสีย่งทีย่ัง

มีอยู ่
(ปัจจัย
เสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(แผนการ
ปรับปรุง

การ
ควบคุม) 

 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/ผู้รับ

ผิด 
ชอบ 

 
 
 

(7) 
โคครงการพฒันา
ศักยภาพการเรียน
ของนักศึกษา 

ก ารค วบ คุ ม
เพื่อป้องกัน 

ปานกลาง 3 -  ภายในปี
การศึกษา 
2564/
คณะกรรมกา
รประจ า
หลักสตูร 

โคครงการนิเทศและ
ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่าง 
ประเทศ 

- ปานกลาง 4 -  ภายในปี
การศึกษา 
2564/
คณะกรรมกา
รประจ า
หลักสตูร 

โคครงการพฒันา
ศักยภาพอาจารย์เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การควบคุม
โคดยการชี้แนะ 

สงู 2 - จัดอบรม
การเขียนผล
การทาง
วิชาการ 

ภายในปี
การศึกษา 
2564/
คณะกรรมกา
รประจ า
หลักสตูร 

โคค ร งก ารป รั บ ป รุ ง
ร ะ บ บ อ า จ า ร ย์ ที่
ปรึกษาและระบบการ
ให้ค าปรึกษา 

ก ารค วบ คุ ม
เพื่อป้องกนั 

ปานกลาง 4 - จัดอบรม
จิตวิทยา
วัยรุ่นให้แก่
อาจารย์ที่
ปรึกษา และ
จัดอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้แก่
นักศกึษา 

ภายในปี
การศึกษา 
2557/
คณะกรรมกา
รประจ า
หลักสตูร 

 
       ผู้รายงาน อาจารย์ฤทัย ส าเนียงเสนาะ 
                  ประธานกรรมการประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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