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หมวดที ่ 1   ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in English 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Arts (English) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.A. (English) 
 

3.  วิชาเอก (ถามี) 

 - 
 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 128 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 5.2  ภาษาที่ใช 

    ภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเขาศึกษา 

    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได  
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 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

             หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 

                    เปดสอนภาคการศึกษาที่  1   ปการศึกษา  2560 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                            

    ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 

    ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ 

   ประชุมครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที ่7 - 8 พฤษภาคม 2559 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

   หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในปการศึกษา 2562  (หลังเปดสอน 2 ป) 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   

  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถประกอบ

อาชีพไดทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 

8.1  อาชีพที่ตองการบุคลากรที่ใชภาษาอังกฤษไดในองคกรของรัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  

และหนวยงานอิสระอ่ืน  

8.2  อาชีพดานสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ เชน ผูสื่อขาว ผูเขียนขาว บรรณาธิการ นักเขียนสารคดี                    

ผูสรางสรรคงานดานสื่อมวลชน ฯลฯ 

 8.3   อาชีพในวงการธุรกิจ เชน อุตสาหกรรมการบริการ การทองเที่ยว การโรงแรม งานวิเทศสัมพันธของ

องคกร งานประชาสัมพันธ เลขานุการ ฯลฯ  

 8.4   อาชีพดานวิชาการและการศึกษาวิจัย เชน นักวิชาการ นักวิจัย นักแปลภาษา ลามภาษา ฯลฯ 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ 

     หลักสูตร 
ลําดับ 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางสาวฑิตฐิตา  สินรักษา 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ  ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 2550 

  

2541 
2 นางสาวอมรรัตน  จิรันดร 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

 

 

ศศ.บ. 

การสอน

ภาษาอังกฤษ

เปนภาษา

นานาชาติ

ภาษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร  

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2553 

 

 

 

2549 

3 นางสาวพัชราวดี  อักษรพิมพ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศษ.ม. 

 

 

 

 

ค.บ. 

ก า ร ส อ น

ภาษาอังกฤษ

ใ น ฐ า น ะ

ภาษาตางประ

เทศ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

สงขลา 

2554 

 

 

 

 

2550 

4 นางสาวตะวัน รัตนประเสริฐ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

 

 

ศศ.บ. 

การสอน

ภาษาอังกฤษ

เปนภาษา

นานาชาต ิ

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร  

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2553 

 

 

 

2550 

5 นางสาวศุภรวินท สมหมาย 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

2552 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

      ภายใตประเด็นแนวโนมยุทธศาสตรของกรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่มุงปฏิรูปประเทศไทยใหเจริญกาวหนาจากสังคมพหุปญญา  นําไปส ูวิสัยทัศน 

พ.ศ. 2570  ที่มุงพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยคํานึงถึงความพรอมในการรับสภาพความ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอยางมากทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศนั้น  การ

เตรียมความพรอมทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่ใชติดตอสื่อสารกับผูคนทั่วโลก

กวาพันลานคน  และเปนภาษาที่สําคัญของประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  วรรณคดี

และศิลปะ  รวมทั้งศาสตรตางๆ ของสังคมโลก 

 นอกจากนั้นแลวกลุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่มีบทบาท

ตอการจัดการศึกษาในประเทศไทย และในป พ.ศ. 2559 การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) อยางเปนทางการ สงผลตอตลาดแรงงานเปนอยางมาก เนื่องจากประชากร

ในกลุมประชาคมอาเซียนสามารถเขาสูตลาดแรงงานของแตละประเทศในกลุมประชาคมไดอยางเสรีและถูก

กฎหมาย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร 9 ประการเพื่อแสดงเจตนารมณ

ในการเขาสูสมาคมอาเซียน  ภายในป พ.ศ.2558 ดังนี้ 

1) การสรางความตระหนักรูของประชากรในการกาวสูประชากรอาเซียน 

2) การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน 

3) ความรวมมือในการพัฒนาภาษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง 

4) การสงเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุมประเทศอาเซียน 

5) การสงเสริมความเปนเลิศของบุคลากรประเทศภาคีในกลุมอาเซียน  เพื่อการแลกเปลี่ยน

ชวยเหลือกันในการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนใหสามารถแขงขันกับ

ประชาคมโลกตอไปได 

6) การธํารงรักษาภูมิปญญาทองถิ่นของประชากรในแตภูมิภาค  โดยเฉพาะการดูแลภาษา

แมของแตละประเทศใหมีความเขมแข็ง  ถึงแมวาจะใชภาษาอังกฤษก็ตาม 

7) การเชื่อมโยงวัฒนธรรมแตละประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 

8) การรวมมือแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาในแตละระดับ 

9) การเชื่อมโยงการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใตในทุก 2 ป 

  ภาษาอังกฤษจึงเขามามีบทบาทสําคัญในประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก จากมุมมองที่วา

ภาษาอังกฤษเปน “ภาษากลาง” ในการสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูและพรอมแลกเปลี่ยนทั้งในดาน

วิชาการ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมในกลุมประชากรประชาคมอาเซียน 
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 จากขอมูลขางตนเปนมูลเหตุใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โปรแกรมวิชาภาษาตางประเทศได

พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งในรายวิชาเอกที่ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ

และรายวิชาเลือกเสรีที่ฝกทักษะภาษาเชิงวิชาชีพ เพื่อใหบัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการดํารงชีวิต

และการทํางานในพหุสังคมอยางประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     การใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางระหวางองคกรสงผลใหภาษาอังกฤษไมเพียงมีสถานภาพเปน

ภาษาที่ใชในการทํางาน  แตยังเปนภาษากลางที่ผลักดันใหเกิดชองทางและกลไกสําคัญในการจัดระเบียบโลก

ผานศิลปะวิทยาการตางๆ รวมทั้งการปลูกฝงความรูสึกนึกคิด  ความเชื่อ คานิยม ตลอดจนแนวทางการใชวิถี

ชีวิตตามแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 

   อีกทั้งเมื่อมีการเปดประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2559 ภาษาอังกฤษไดรับเลือก

เปน “ภาษากลาง” ในการสื่อสารของประชากรทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่มีผลตอสังคมของแตละประเทศ การเขาใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใน

การใชภาษาอังกฤษจะชวยใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงานอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดยึดหลักสากลของการสื่อสารโดย

การใชภาษาอังกฤษ  ใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษดานการฟง  การพูด   การ

อานและการเขียนตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) มีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตเขาใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศในประชาคม

อาเซียน เตรียมพรอมใหบัณฑิตสามารถเขาสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีวิจารณญาณสามารถแยกแยะ คัดกรองขอมูลที่หลั่งไหลมาไดอยางมีประสิทธิผล 

 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีพันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งคือ เปนสถาบันที่ใหบริการดาน

การศึกษาที่หลากหลาย เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพและคุณธรรม รวมถึง

สงเสริม สืบสาน และสรางสรรค ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จึงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  และการจัดการผสมผสานกับ

ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อนําไปประกอบอาชีพตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใหผูเรียนไดรูจักคิดดวยตนเอง  

รูจักแกไขปญหาและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
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13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที ่

  เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น  หรือตองเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น) 

  13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น 

          - 

  13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

      วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง วิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสาธารณสุข และวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร 

 13.3  การบริหารจัดการ 

          โปรแกรมวิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแตงตั้งผูประสานงานรายวิชา

ในทุกรายวิชา เพื่อประชุมรายละเอียดในรายวิชา การเลือกหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ขอกําหนดใน

รายวิชา แผนการสอน และการออกขอสอบ รวมทั้งเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา  การจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการดําเนินงาน  โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแล คัดกรองผูสอนดวยวิธีการ

ประเมินการเรียนการสอนอยางมีธรรมาภิบาลและเปนที่ปรึกษาในการประสานงานระหวางโปรแกรมวิชา

ภาษาตางประเทศและฝายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 



 

หมวดที ่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

            เชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปนพื้นฐานสูวิชาการและอาชีพท่ีหลากหลาย แสวงหาความรูและ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

  1.2.1 พัฒนาบัณฑิตท่ีมคีวามรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาสากลสื่อสารกับผูใช

ภาษาจากนานาประเทศทั่วโลก 

  1.2.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในดานการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  และการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

  1.2.3 สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

 1.3.1  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อานและเขียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม   

 1.3.2  มีความรู ความเชี่ยวชาญภาษา และมีทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะดาน เพื่อเปนพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 

 1.3.3  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  เทคนิควิชาชีพและการจัดการผสมผสานกับ                   

ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน ลาม   มัคคุเทศก  ผูแปลเอกสาร 

เจาหนาที่สํานักงานและอาชีพอื่น ๆ 

 1.3.4  มีทักษะในการแสวงหาความรูและประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสม 

 1.3.5  มีวิจารณญาณในการรับรูสาระขอมูล รูจักแกไขปญหา มคีุณธรรม จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
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2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

 คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 4 ป   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. มีการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  

  

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ดูแลและติดตามผลการจัดการ 

เรียนการสอนของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

- รายงานการประชุม  

- รายงานแบบประเมินการสอน 

- รายงานแบบประเมินเพื่อทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

- รายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5) 

2. มีการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนทุกปการศึกษา 

- ติดตามประเมินหลักสูตรทุกป

การศึกษา 

- รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร(มคอ.7) 

- รายงานแบบสอบถามความ

คิดเห็นผูใชบัณฑิต 

- รายงานแบบสอบถามความ

คิดเห็นบัณฑิต 

3. พัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป  ให

เปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานของ สกอ. 

- หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาแลว 

- รายงานการพัฒนาหลักสูตร 

4 . พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล         

สายผูสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพ

ดานวิชาการใหกับนักศึกษา 

- สงเสริมใหอาจารยบรรจุใหมมี

ความรูเรื่องการจัดการเรียนการ

สอนและรายละเอียดที่เกี่ยวของ

กับหลักสูตร 

- เปดโลกทัศนการจัดการเรียนการ

สอนโดยสนับสนุนใหบุคลากร

ศึกษาดูงานในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

- สนับสนุนใหบุคลากรสายผูสอน

เขารวมอบรม  สัมมนาในสาขาวิชา

ที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

- รายงานการประชุม 

- รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน

และการเขารวมอบรมสัมมนาใน

สาขาที่เก่ียวของ 

- ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

ของบุคลากรสายผูสอน 

-แบบรายงานสรุปผลโครงการ

บริการวิชาการ 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1    ระบบ 

  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

 1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร 

 1.3   การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2558   

 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

 2.1   วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน 

 2.2   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมีเกรดเฉลี่ยกลุมทักษะทาง

ภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.50 

 2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเขาศึกษา 

 2.3   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 2.3.1 พื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามีความแตกตางกันมากอยางชัดเจน 

 2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 2.3.3 ปญหาดานการเงินในครอบครัว 

 2.3.4 ปญหาการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหม 

 2.4   กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 สอนปรับพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ   

 2.4.2 มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

 2.4.3 แนะนําแหลงทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา 

 2.4.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคําแนะนําเก่ียวกับการปรับตัวและการใชชีวิตในสิ่งแวดลอมใหม 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  4 ป  

ระดับชัน้ป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

ชั้นปที่  1 50 50 50 50 

ชั้นปที่  2  50 50 50 

ชั้นปที่  3   50 50 

ชั้นปที่  4    50 

รวม 50 100 150 200 

จํานวนนักศึกษา 

คาดวาสําเร็จการศึกษา 

   50 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี ้

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1.  งบประมาณเงินรายได     

 - คา FTES ตอป 25.00 58.33 138.97 184.47 

 - คาหัวจริงตอป 1,375.00 1,430.00 1,675.00 1,698.00 

 - จํานวนนักศกึษา ป.ตรี  50 100 150 200 

รวม 68,750.00 143,000.00 251,250.00 339,600.00 

2.  งบประมาณรายจาย     

 - คาหัวจริงตอป 800.00 800.00 800.00 800.00 

 - จํานวนนักศึกษา ป.ตรี  50 100 150 200 

รวม 40,000.00 80,000.00 120,000.00 160,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 108,750.00 223,000.00 371,250.00 499,600.00 
 

 2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ) 
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 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว าด วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 

ผลการเรียน  พ.ศ. 2553 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 128 หนวยกิต 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   

    โครงสรางหลักสูตร  แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

     1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา      12   หนวยกิต 

      บังคับเรียน                             9  หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3   หนวยกิต 

    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา       9  หนวยกิต 

     บังคับเรียน                             3   หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา           6   หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา   9  หนวยกิต  

     บังคับเรียน                             3   หนวยกิต 

     เลือกเรยีน  ไมนอยกวา            6   หนวยกิต 

   2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน      92 หนวยกิต 

  2.1 กลุมวิชาเนื้อหา     ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

   - บังคับเรียน      57 หนวยกิต 

   - เลือกเรียน    ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

  2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและ 

       ฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา     8 หนวยกิต  

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี             ไมนอยกวา         6 หนวยกิต 
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  3.1.3  รายวิชา 

    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

      1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไมนอยกวา    12  หนวยกิต 

  บังคับเรียน  9  หนวยกิต 

     GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

          Thai for Communication 

     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   3(3-0-6) 

          English for Today’s World 

     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   3(3-0-6) 

          English at Work 

 

  เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้

     GEL0301   ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

          Malay for Communication 

     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

          Indonesian for Communication 

     GEL0303   ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

          Burmese for Communication 

     GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

          Chinese for Communication   

     GEL0305   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

          Japanese for Communication 

     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

          Korean for Communication 
 

      1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

  บังคับเรียน  3  หนวยกิต 

     GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 

          Songkhla Lake Basin Living 

 

  เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้

     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 

          Philosophy and Religions 
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     GEH0403  มนุษยกับความงาม    3(3-0-6) 

          Human and Aesthetics 

     GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

          Human Behavior and Self-Development 

     GEH0405  มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

          Man and Changing World 

     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    3(3-0-6) 

          Information for Learning 

     GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

          Fundamental Law for Quality of Life 

     GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 

          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 

     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 

          ASEAN Ways 
 

      1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

  บังคับเรียน  3  หนวยกิต  

     GES0501   วิเคราะหการคิด     3(2-2-5) 

           Thinking Analysis 

  เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้

     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

           Life and Environment  

     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 

          Life and Technology 

     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 

          Agriculture for Life  

     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องตน   3(3-0-6) 

          Introduction to Food and Nutrition 

     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 

          Integrated Health Care       

     GES0801   งานชางในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

          Jobs on a Daily Basis  
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   2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา        92    หนวยกิต   

    ก. กลุมวิชาเนื้อหา    ไมนอยกวา   84 หนวยกิต 

   - บังคับเรียน 57 หนวยกิต จากกลุมตอไปนี้ 

 กลุม Listening and Speaking Skills 

 1551117  การฟงและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

    English Listening and Speaking in Daily Life 

 1551118  การฟงและพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  3(2-2-5) 

    English Listening and Speaking in Workplace 

 1552114  ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ    3(2-2-5) 

    English for Academic Presentation 
 

 กลุม Reading Skills 

 1551119  กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

    English Reading Strategies  

 1552115  การอานภาษาอังกฤษเพ่ือการตีความ   3(3-0-6) 

    English Reading for Text Interpretation   

 1553115  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 

    English Academic Reading 
 

 กลุม Writing Skills 

 1552116  การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ    3(2-2-5) 

    Controlled and Formulaic English Writing 

 1552117  การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

    English Paragraph Writing  

 1553116  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 

    English Academic Writing 

   

 กลุม Grammar and Structure 

 1551120  โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน    3(3-0-6) 

    Basic English Structure 

 1552118  โครงสรางภาษาอังกฤษเพ่ือการใช    3(3-0-6) 

    English Structure in Use 

 



                                         - 15 -                                             มคอ.2 
 

 กลุม Linguistics, Literature and Translation  

 1531102  สัทศาสตรภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)  

    English Phonetics 

 1531103  ภาษาศาสตรเบื้องตน     3(3-0-6)  

    Introduction to Linguistics 

 1553201  การแปลอังกฤษเปนไทย     3(2-2-5) 

    English-Thai Translation 

 1553202  การแปลไทยเปนอังกฤษ     3(2-2-5) 

    Thai-English Translation 

 1552305  วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตน    3(3-0-6) 

    Introduction to English Literature 

  

 กลุม English for Specific Purposes 

 1553615  ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว    3(3-0-6) 

    English for Tourism 

 1553616  ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ   3(3-0-6) 

             English for Public Relations  

 1553901  ระเบียบวิธีวิจัย      2(1-2-3) 

    Research Methodology 

 155 4907  สัมมนาทางภาษาอังกฤษ     1(0-2-1) 

    English Seminar  

  เลือกเรียน  ไมนอยกวา 27 หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมตอไปนี้ 

  กลุม Listening and Speaking Skills  

 1552119  การเรียนภาษาอังกฤษผานสาระบันเทิง   3(2-2-5) 

    English Language Learning through Entertainment 

 1552120  การฟงเพ่ือการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

   Listening for International Standardized  

  Tests for English Proficiency   

 1553117  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน    3(2-2-5) 

    English Public Speaking 

 1554103  การอภิปรายและโตวาทีภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

    English Discussion and Debate 
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 1554104  การพูดเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

   Speaking for International Standardized  

   Tests for English Proficiency 

   

                     กลุม Reading Skills   

 1553118  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณ  3(3-0-6) 

    Analytical and Critical English Reading  

 1553119  การอานเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

   Reading for International Standardized Tests  

   for English Proficiency 

 

 กลุม Writing Skills 

 1553120  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

    English Essay Writing  

  1553121  การเขียนเพื่อสรุปความภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

    Summary Writing in English 

 1553122  การเขียนเพ่ือการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

   Writing for International Standardized Tests  

   for English Proficiency 

   

 กลุม Linguistics, Literature and Translation   

  1533102  วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

    English Syntax 

 1553203  การแปลขาว      3(2-2-5) 

    News Translation  

 1554207  การแปลงานวิชาการ     3(2-2-5) 

    Translation of Academic Documents 

 1554208  การแปลแบบลามตอเนื่อง     3(2-2-5)  

    Consecutive Interpretation  

 1553311  รอยแกวภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

    English Prose 
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 1554306  วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6) 

    Southeast Asia Literary Works  

 1554307  รอยกรองภาษาอังกฤษ               3(3-0-6) 

    English Poetry 

   

  กลุม English for Specific Purposes  

 1552601  ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ    3(3-0-6)  

    English for Business Contexts 

 1552602  ภาษาอังกฤษในสื่อ     3(3-0-6) 

    English in Mass Media  

 1552603  ความเปนไทยในสังคมนานาชาติ    3(3-0-6)   

    Thainess in International Communities 

 1553617  ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง   3(3-0-6)  

    Advanced English for Business Contexts 

 1553618  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 

    English for Hotel Industry 

 1553619  การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

    Study Visit in English Speaking Countries 

 1554601  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก    3(3-0-6)  

    English for Tour Guide 

 1554602  ภาษาอังกฤษสําหรับวิเทศสัมพันธ    3(3-0-6)  

    English for International Affairs 

 1554603  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม  3(3-0-6) 

             English for Food and Beverage Service  

 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ      8 หนวยกิต   

เลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี ้

 

 กลุมที่ 1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

     1554804  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 

    Preparation for Professional Experience in English  

 1554805  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ   6(540) 

    Professional Experience in English 
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 กลุมที่ 2 สหกิจศึกษา 

 7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    2(90) 

    Cooperative Education Preparation 

 7000490  สหกิจศึกษา      6(640) 

    Cooperative Education   

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  

        ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตอง

ไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกติรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตร   

 

   ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหนวยกิตที่ใชในหลักสูตร  

    เลขรหัสประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

     เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 

     เลขรหัส  ตัวที่ 4   หมายถึง  ชั้นป  หรือระดับความยากงาย 

     เลขรหัส  ตัวที่ 5   หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 

     เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ลําดับกอนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  เลขรหัสตัวที่ 5  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว ดังนี้ 

              1  กลุมทักษะภาษา            155-1-- 

   2   กลุมการแปล    155-2-- 

   3  กลุมวรรณคด ี     155-3-- 

   4  กลุมภาษาและวัฒนธรรม  155-4-- 

    5  กลุมการฝกหัดครู 155-5-- 

   6  กลุมภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ    155-6-- 

     7  ........................................................  155-7--  

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวิชา 



                                         - 19 -                                             มคอ.2 
 

       8  กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 155-8--  

       9  กลุมศึกษาเอกเทศ, สัมมนา 155-9--  

 

   ความหมายของจํานวนหนวยกิต 

    ตัวอยางเชน  3(3-0-6) 

    เลขตัวที่  1 หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 

    เลขตัวที่  2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

    เลขตัวที่  3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

    เลขตัวที่  4 หมายถึง  จํานวนชัว่โมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห  

 

  3.1.4  แผนการศึกษา 

     

ปที่  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE9 

 

เลือกเรียน 

 

9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ  

 

1531102  

1551117 

 

  

 

สัทศาสตรภาษาอังกฤษ  

ก า ร ฟ ง แ ล ะ พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น

ชีวิตประจําวัน      

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5)  

 

รวมหนวยกิต 15 
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ปที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE6 

 

เลือกเรียน 

 

6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ 

 

1551118 

 

1551119 

1551120 

1531103 

 

การฟงและพูดภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 

กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ 

โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน 

ภาษาศาสตรเบื้องตน 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 18 

 

 

ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE9 

 

เลือกเรียน 

 

9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ 

 

1552114 

1552116 

1552118 

 

ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ 

การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ 

โครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการใช 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 18 
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ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE6 

 

เลือกเรียน 

 

6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ 

 

 

1552305 

1552115 

1552117 

 

วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตน 

การอานภาษาอังกฤษเพ่ือการตีความ 

การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาเนื้อหาเลือก    

 

 

xxxxxxx 

 

เลือกเรียน 

 

6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ปที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ 

 

 

 

1553115 

1553201 

1553615 

1553616 

 

การอานเชิงวิชาการ 

การแปลอังกฤษเปนไทย 

ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 

ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาเนื้อหาเลือก    

 

 

xxxxxxx 

 

เลือกเรียน 

 

6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หนวยกิต 

รวมหนวยกิต 21 
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ปที่  3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ 

 

 

1553116 

1553202 

1553901 

 

การเขียนเชิงวิชาการ 

การแปลไทยเปนอังกฤษ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาเนื้อหาเลือก    

 

 

xxxxxxx 

 

เลือกเรียน 

 

6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หนวยกิต 

รวมหนวยกิต 17 

 

ปที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   กลุมวิชาเนื้อหาบงัคับ 

 

 

 

 

1554907 

1554804 

 

หรือ 

7000390 

 

สัมมนาทางภาษาอังกฤษ 

การ เตรี ยมฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ

ภาษาอังกฤษ 

 

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

 

1(0-2-1) 

2(1-2-3) 

 

 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาเนื้อหาเลือก    

 

xxxxxxx 

 

เลือกเรียน 

 

9 หนวยกิต 

รวมหนวยกิต 12 

 

ปที ่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

กลุมวิชาปฏิบัติการและ

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

1554805 

หรือ 

7000490 

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 

 

สหกิจศึกษา 

6(540) 

 

6(640) 

รวมหนวยกิต 6 
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  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา   
    1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  
         1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-อ) 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และ
การเขียน  ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและการ
ดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to access 
and retrieve information for education and daily life 
applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
English at Work 
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน  และ
สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณงาน  และ
บริบทอื่นๆของการทํางาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make use 

of English for job seeking, job applying, job interviewing, and 

other work-related contexts. 
 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  โดย
เนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรม  เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of Thai 
and Malay cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of Thai 
and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษา
พมา  โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking for 
daily life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝกทักษะฟง  พูด  
อาน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีน
ดวยตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม  พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 
  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 
with an emphasis on developing listening, speaking, reading 
and writing skills with application to a number of familiar 
everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 
awareness. 

3(3-0-6) 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและ
วัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  promoting 
the understanding of Thai and Japanese cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โดย เนนทักษะการฟ งและการพูดสํ าหรับการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 

3(3-0-6) 
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   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รหัสวชิา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    
Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชดําริ  รวมทั้งสรางจิตสาธารณะ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หนาที่พลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

3(3-0-6) 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและ
ศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญา
และศาสนา คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนา
ตางๆ นําหลักธรรมมาพฒันาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  
เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts 
of different  school of philosophy and religions for peace of life 
and peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษยกับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น  การพัฒนาตน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดีกับ
บุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with public mind, life-
skills, awareness of Thainess, good relation in multicultural 
societies in order to work together efficiently and happily. 
 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย  โลกทัศนในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he lives 
in, visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of 
thinking and public minded activities based on the sufficiency 
economy philosophy.  
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความตองการสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  
การประเมินสารสนเทศ  การอางอิงและบรรณานุกรม  การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information ethics, citation 
and bibliography, information presentation in various forms. 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการ
ปองกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law 
and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝก
สติ สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน 
แกปญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลกจาก
ฐานแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role in the 
current world in politic, economic, social and cultural dimensions, self-
adjusment of Thailand in ASEAN context and sustainable 
development. 
 

3(3-0-6) 
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  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GES0501  วิเคราะหการคิด     
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 
making, information technology for data analysis and 
presentation. 
 

3(2-2-5) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     
Life and Environment  
  ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
รวมถึงการอนุรักษ และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและ
ควบคุมมลพิษ ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต หลักการ
อนุรักษพลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
เพื่อนําไปสูแนวทางการวิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงไปใชประโยชนไดใน
ชีวิตจริง   
          Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control 
of pollution, relations between energy and life, principle of 
energy conservation, Earth and Nature System, environmental 
changes and natural disasters, environmental solutions in real 
life. 
 

                                                                                                                             
3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 
  Technology in daily life, technology effects, security, 
ethics and computer laws. 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร    
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

3(3-0-6) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของ
รางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  สภาวะ
อาหารและโภชนาการในปจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and 
nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ดานอาหาร  การออกกําลังกาย  และการจัดการความเครียด  
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ด ีตลอดจนการแกไขความเชื่อที่ผิดทางดานสุขภาพ
 Definition and composition of wellness, integrated 
health care nutrition, exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช เครื่องมือชางพื้นฐาน  การ
บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน  ระบบ
สุขภัณฑ  ระบบแสงสวาง  การตอวัสดุ และการเพิม่มูลคาวัสดุเหลือใช 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, 
the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, 
and the value-added materials. 
 

3(2-2-5) 
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  2.1  หมวดวิชาเฉพาะดาน   

   ก. กลุมวิชาเนื้อหา  

    - บังคับเรียน 

รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

กลุม Listening and Speaking Skills 

1551117 การฟงและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

 English Listening and Speaking in Daily Life 

ฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชบทสนทนาและ

การแสดงบทบาทสมมติดวยภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน   

Practice the communicative English in daily life. Use 

appropriate everyday expressions through dialogues and 

role-plays.  
 

1551118 การฟงและพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   3(2-2-5)  

 English Listening and Speaking in Workplace 

ฝกทักษะการฟงและการพูดในสถานการณตางๆ ในบริบทของ

การทํางาน เชน การรับโทรศัพท การประชุม การเจรจาตอรอง การ

นําเสนอขอมูล โดยใชการแสดงบทบาทสมมต ิ

Practice listening and speaking skills in various 

situations in workplace such as telephone conversation, 

meeting, negotiation, and information presentation 

through role-plays.  
 

1552114 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ     3(2-2-5) 

 English for Academic Presentation   

 ศึกษาวิธีการนําเสนอและฝกนําเสนอขอมูลประเภทตางๆ เชน 

ขอมูลทั่วไป ขอเท็จจริง ขอมูลสถิติ และขอมูลเชิงธุรกิจ โดยใชสื่อ

ในการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 Study the principles of giving presentations and 

practice presenting various information such as general 

information, facts, statistical data, and business 

information by using visual aids effectively.  
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 รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
 

กลุม Reading Skills 

1551119 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ                      3(3-0-6)  

 English Reading Strategies  

 ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกลวิ ธี การอานที่

หลากหลายเชน การดูภาพรวมกอนอาน การอานเพื่อเก็บ

รายละเอียดอยางเร็ว การอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ การเดา

ความหมายจากบริบท และการจับใจความสําคัญจากบทอาน

ภาษาอังกฤษประเภทตางๆ  

 Practice English reading skill through various reading 

strategies such as previewing, skimming, scanning, using 

context clues, and finding main idea in various kinds of 

English text.  

 

1552115 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการตีความ            3(3-0-6) 

 English Reading for Text Interpretation  

ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชบทอานที่มีระดับคําศัพทที่

สูงขึ้น ดวยกลวิธีการอานที่หลากหลาย เชน การอานโดยใชความหมาย

จากบริบทโดยรอบ การหาความหมายโดยนัย การแยกแยะขอเท็จจริง

และขอคิดเห็น การหาเหตุและผล และการสรุปความ เพื่อหาความหมาย

ที่แทจริงของบทอาน  

Practice reading skill with texts at advanced level using 

various reading strategies such as using context clues, 

detecting implied meaning, distinguishing fact from opinion, 

finding cause and effect, and making inference to find out 

the intended meanings of texts.  
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

 

1553115 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            3(3-0-6) 

 English Academic Reading  

 พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการอานบทความทาง

วิชาการและการอางอิง เพื่อสงเสริมการอานภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ 

   Develop English reading skills focusing on academic 

articles and references to enhance abilities in academic 

reading. 

 

กลุม Writing Skills 

1552116 การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ     3(2-2-5) 

 Controlled and Formulaic English Writing  

 ศึกษาและฝกเขียนขอความที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งใชในสถานการณ

ตางๆ เชน ขอความที่ใชเขียนบัตรอวยพร ขอบคุณ งานแตงงาน และ

บัตรเชิญในโอกาสตางๆ ขอความการโตตอบทางธุรกิจ บันทึกขอความ 

การเขียนจดหมายในโอกาสพิเศษตางๆ เชน จดหมายอวยพรวัน

คริสตมาสและอวยพรวันขึ้นปใหม และการเขียนใบสมัครงาน  

 Study and practice writing the texts with specific formats 

in various situations such as greeting, thank you, wedding, 

and invitation cards, business correspondences, memo, the 

conventions of letter writing on special occasions such as 

Christmas and New Year’s Greeting Season, and job 

application.    
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

 

1552117 การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

 English Paragraph Writing  

 ศึกษาองคประกอบและรูปแบบของการเขียนระดับยอหนาโดยให

ความสําคัญกับเอกภาพ ความชัดเจนของเนื้อความ ความกระชับ และ

ความเชื่อมโยงของเนื้อความ ฝกการเขียนโดยเริ่มจากการเขียนโครงราง

และอธิบายขอมูลจากกราฟ เชน แผนภูมิและตาราง ฝกอธิบายและ

เปรียบเทียบขอมูล แยกแยะขอมูลที่สําคัญและขอคิดเห็นจากขอมูลที่

กําหนดใหหรือเขียนอธิบายกระบวนการ  

 Study the paragraph components and patterns of 

paragraph development with an emphasis on unity, clarity, 

concise and coherence in organization. Practice writing 

paragraphs starting with an outline and explaining graphic 

information such as charts and tables. Practice describing 

and comparing data, identifying significance and trends in 

factual information, or describing a process.    

 

1553116 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

 English Academic Writing  

ศึกษารูปแบบการเขียนงานเชิงวิชาการและการเขียนอางอิง ฝกเขียน

งานเชิงวิชาการ เชน บทคัดยอ บทความ และงานวิจัย  

 Study various types of academic works and references. 

Practice writing academic works such as abstracts, articles, 

and research papers. 
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

 

กลุม Grammar and Structure 

1551120 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

 Basic English Structure 

 ทบทวนไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษพื้นฐาน เชน ประโยค

ประเภทตางๆ ชนิดและหนาที่ของคํา กาล ฝกการใชโครงสรางทาง

ไวยากรณเพื่อการสื่อสารได  

 Review the essential English grammar and structures such 

as sentence types, parts of speech and tenses. Practice 

grammar usage for communication. 

 

1552118 โครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการใช     3(3-0-6) 

 English Structure in Use 

 ศึกษาโครงสราง รูปแบบ และหนาที่ทางภาษา โดยมุงเนนในเรื่องวลี 

ประเภทของอนุประโยค ประโยคเงื่อนไข และสรรพนามประเภทตางๆ ฝก

การใชโครงสรางทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารได  

 Study the English structures, forms and functions focusing 

on phrases, types of clauses, If-clause and all kinds of 

Pronoun. Practice grammar usage for communication. 

 

กลุม Linguistics, Literature and Translation   

1531102 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ               3(2-2-5)  

 English Phonetics 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานสัทศาสตรภาษาอังกฤษโดยเนนระบบเสียงพยัญชนะ

และสระ สรีรสัทศาสตร สัทอักษรสําหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

ทวงทํานองเสียง และฝกปฎิบัติการออกเสียงและการเขียนสัทอักษร    

 Study the basic principles of English phonetics with 

emphasis on consonant and vowel sounds, articulatory 

phonetics, phonetic alphabet for English pronunciation, 

suprasegmental features and practice in speech sound 

production and transcription.  
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

 

1531103 ภาษาศาสตรเบื้องตน               3(3-0-6)  

 Introduction to Linguistics   

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ โดยมุงเนน

พื้นฐานในดานระบบเสียง หนวยคํา วากยสัมพันธและความหมาย เพื่อ

นําไปประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 Study the basic English Linguistics concepts, phonology, 

morphology, syntax and semantics for the application in 

learning English.   

 

1553201 การแปลอังกฤษเปนไทย      3(2-2-5) 

 English-Thai Translation 

ศึกษาทฤษฎีการแปล ความแตกตางระหว างโครงสร างของ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และฝกแปลจากระดับประโยคจนถึงระดับ             

ยอหนาอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในการแปลตนฉบับภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทย วิธีแกไขขอบกพรอง 

Study the theories of translation, the differences of the 

language structure between English and Thai and practice 

translation systematically at the level of sentence to 

paragraph level with the emphasis on English-Thai translation. 

Examine and solve the problems in English-Thai translation 

and do correction.  
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

 

1553202 การแปลไทยเปนอังกฤษ      3(2-2-5) 

 Thai-English Translation 

ศึกษาทฤษฎีการแปล และฝกแปลจากระดับประโยคจนถึงระดับยอ

หนาอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

วิ เคราะหหาสาเหตุของปญหาในการแปลตนฉบับภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ วิธีแกไขขอบกพรอง 

Study the theories of translation and practice translation 

systematically at the level of sentence to paragraph level with 

the emphasis on Thai- English translation. Examine and solve 

the problems in Thai-English translation and do correction.  

 

1552305      วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตน                  3(3-0-6) 

      Introduction to English Literature  

ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณคดีตั้งแตสมัยแองโกลแซกซันถึง

คริสตศตวรรษที่ 20 รวมถึงประวัติแนวคิดของชาวตะวันตก และภูมิหลัง

ทางคริสตศาสนา อภิปรายภาษาภาพพจน และองคประกอบของวรรณคดี

ที่ปรากฏในวรรณคดีที่คัดสรร  

Study the main characteristics of English literature from 

Anglo-Saxon period to the twentieth century and also explore 

the history of Western thoughts and the Christian background 

of English literature. Discuss figurative language and literary 

devices appeared in the selected texts both classic and 

contemporary.  
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

 

กลุม English for Specific Purposes 

 

1553615      ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว     3(3-0-6) 

English for Tourism 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษโดยมุงเนนการศึกษาคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวครอบคลุมสายงานการนํา

เที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน ภาพรวมของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับประเทศและในตางประเทศ  

Practice tourism English both vocabulary and expressions 

needed in tourism industry mainly used in travel agency, hotel 

accommodations, and airlines. Explore an overview of the 

local, national, and international tourism. 

 

1553616 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ    3(3-0-6) 

 English for Public Relations  

 ศึกษาหลักการของงานประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ และลักษณะ

ภาษาที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพทั้งแบบเอกสารและทางอิเลคทรอนิคส  ฝก

ทักษะภาษา คือ ฟง พูด อาน และ เขียน  

   Study the principles of public relations and customer 

relations work and the features of language in printed and on-

line materials. Practice the language skills: listening, speaking, 

reading and writing. 
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1553901 ระเบียบวิธีวิจัย       2(1-2-3) 

 Research Methodology  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการทางวิจัยทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเนนงานวิจัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษา

หัวขอหรือประเด็นที่คัดเลือกมา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 

 The fundamentals of research methodology, quantitative 

and qualitative design of research in the field of English. Study 

a selected topic or issue undertaken using proper research 

methodology. 

 

1554907 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ               1(0-2-1) 

 English Seminar 

   คนควาและวิเคราะหเรื่องที่สนใจในขอบเขตของภาษาอังกฤษเพื่อ

นําเสนออภิปราย และนําผลการศึกษาคนควานี้มาเสนอในชั้นเรียน 

 Study and analyze interested topics in the field of English 

language to be presented and discussed in class.   
 

 - เลือกเรียน  

กลุม Listening and Speaking Skills  

1552119 การเรียนภาษาอังกฤษผานสาระบันเทิง    3(2-2-5) 

 English Language Learning through Entertainment 

   ศึกษาคําศัพท ภาษาเฉพาะกลุม สํานวน และภาษาพูดผานสื่อบันเทิง 

เชน เพลง ละครซิทคอม และภาพยนตร และประยุกตความรูที่ไดในการใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันผานการนําเสนอท่ีหลากหลาย 

   Study the vocabulary, jargon, expressions, and spoken 

language through songs, sitcoms, and films and apply for daily 

communication through various presentations. 
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1552120 การฟงเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 Listening for International Standardized Tests for English  

 Proficiency 

ศึกษาลักษณะขอสอบการฟงในขอสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ              

ฝกทักษะการฟงผานบทเสียงบรรยายประเภทตางๆ เชน บทพูดคนเดียว 

การตอบคําถาม และบทสนทนาที่ปรากฏในขอสอบมาตรฐาน รวมทั้งเทคนิค

การทําขอสอบ 

         Study the characteristics of the listening parts of the 

English standardized tests. Practice using listening skills through 

various kinds of recorded texts such as monologues, question-

response, and conversations applied for the standardized tests. 

Test techniques are also focused. 

 

1553117 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน     3(2-2-5) 

 English Public Speaking 

   ศึกษาบทพูดและวิธีการพูดของผูกลาว ลักษณะของขอความ ลักษณะ

โครงสราง และลักษณะของการสื่อขอความ ฝกการพูดในที่ชุมชนในหัวขอ

และสถานการณที่หลากหลาย  

 Study the speech transcripts, the ways of presentation, 

discourse features, structures, and syntactic features. Practice 

advanced public speaking in various topics and scenarios.  

 

1554103 การอภิปรายและโตวาทีภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

 English Discussion and Debate 

 ศึกษาเทคนิคการอภิปรายและการโตวาที ฝกอภิปรายและโตวาทีใน

หัวขอและสถานการณที่หลากหลาย 

 Study the discussion and debate techniques. Various topics 

and scenarios are presented to practice discussion and 

debate.  
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1554104 การพูดเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 Speaking for International Standardized Tests for 

 English Proficiency 

ศึกษาลักษณะขอสอบการพูดในขอสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ  ฝก

การใหขอมูลในหัวขอทั่วไป ฝกพูดและแสดงความคิดเห็นตามหัวขอที่

กําหนด รวมทั้งเทคนิคการทําขอสอบ 

   Study the characteristics of the speaking parts of the 

English standardized tests. Practice giving information on general 

topics, talking about a particular topic and discussing on issues. 

Test techniques are also focused.  

 

กลุม Reading Skills   

 

1553118 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณ    3(3-0-6) 

 Analytical and Critical English Reading  

ฝกการอานบทอานประเภทตางๆ ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี วิเคราะห

และวิจารณจุดประสงคในการเขียน น้ําเสียงของบทอาน รวมทั้งลักษณะ

ของบทอานทีผู่เขียนสื่อความ ฝกการอานบทอานที่หลากหลาย 

Practice reading different kinds of text both fiction and 

non-fiction. Identify the writer’s explicit and implicit writing 

purposes and analyze the writer’s tones and composition 

features of various texts.   
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1553119      การอานเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

     Reading for International Standardized Tests for  

 English Proficiency 

                  ศึกษาลักษณะของขอสอบการอานในขอสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

ฝกกลวิธีการอาน เชน การอานเพื่อจับใจความสําคัญ การอานเพื่อคนหา

รายละเอียด  การอานเพื่อเก็บรายละเอียดอยางเร็ว โดยใชบทอาน

ประเภทตางๆที่ปรากฏในขอสอบมาตรฐาน รวมทั้งเทคนิคการทําขอสอบ 

 Study the characteristics of the reading parts of the 

English standardized tests. Practice using reading strategies 

such as reading for main ideas, reading for detail, skimming 

through various kinds of texts applied for the standardized 

tests. Test techniques are also focused. 

 

กลุม Writing Skills 

1553120 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

 English Essay Writing  

ศึกษาองคประกอบเรียงความภาษาอังกฤษ ฝกการเขียนเรียงความใน

รูปแบบตางๆ ไดแก เรียงความเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง 

เรียงความแสดงความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลลัพธ และเรียงความ

เชิงโตแยง โดยเนนการเขียนที่มีเอกภาพ ชัดเจน กระชับ มีความเชื่อมโยง

ของเนื้อความ แสดงออกถึงการคิดเชิงวิพากษ และความคิดสรางสรรค  

Study the English essay components. Practice writing 

various types of essays such as comparison-contrast, cause-

effect, and arguments with an emphasis on unity, clarity, 

concise, coherence, critical thinking, and creativity in 

organization. 
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1553121 การเขียนเพื่อสรุปความภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

 Summary Writing in English 

   ศึกษาเทคนิคการเขียนสรุปความและฝกสรุปใจความสําคัญของบท

อานท่ีเลือกสรร 

   Study the summary writing techniques and practice 

summarizing the main point of the selected reading texts.  

 

1553122 การเขียนเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

Writing for International Standardized Tests for English  

Proficiency  

ศึกษาลักษณะของขอสอบการเขียนในขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ฝกเขียนงานเขียนประเภทตางๆ เชน ขอมูลจากตารางไดนามิค แผนภูมิ 

แผนภาพและกราฟ ฝกเทคนิคการเขียนเรียงความประเภทเหตุผลและการ

เขียนเรียงความความเชิงโตแยง 

Study the characteristics of the writing part of the English 

standardized tests. Practice various kinds of writing such as 

describing dynamic tables, charts, diagrams and graphs. Cause 

and effect and argumentative essay writing techniques are 

trained. Test techniques are also focused. 

 

กลุม Linguistics, Literature and Translation  

1533102 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

 English Syntax 

 วิเคราะหโครงสรางของประโยคในภาษาอังกฤษในระดับคํา วลี อนุ

ประโยค และประโยค โดยใชทฤษฎีวากยสัมพันธ 

 Analyze of syntactic units: words, phrases, clauses, and 

sentences of English, using major syntactic theories. 
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1553203 การแปลขาว       3(2-2-5) 

 News Translation  

   ฝกการแปลขาวจากสิ่งพิมพ ขาวจากออนไลนและขาวจากวิทยุ 

โทรทัศนจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย เชน ขาวอาชญากรรม ขาว

ธุรกิจ และขาวกีฬา วิเคราะหและแกปญหาในการแปล 

 Practice translating printed, on-line, and on-air news from 

English-Thai including various types of news such as crime, 

business, and sport. Analyze and solve translation problems. 

 

1554207 การแปลงานวิชาการ       3(2-2-5) 

 Translation of Academic Documents 

   ศึกษาคําศัพทเฉพาะทางท่ีปรากฏในเอกสารตนฉบับ และฝกการแปล

เอกสารทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการแปลบทคัดยอ

งานวิจัยจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

   Study terminology in the field of source texts. Practice 

translating various academic texts including various research 

abstracts from English-Thai and vice versa. 

 

1554208 การแปลแบบลามตอเนื่อง      3(2-2-5)  

 Consecutive Interpretation  

 ศึกษาเทคนิคการแปลแบบลาม โดยมุงเนนการแปลจากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษแบบฉับพลัน การวิเคราะห

ปญหาในการแปล และฝกทักษะที่จําเปนตอการทํางานลาม ไดแก               

การฟงเพื่อความเขาใจ การจดบันทึก การถอดความ 

 Study the interpreting techniques with the emphasis on 

consecutive interpreting from English-Thai and vice versa. 

Practice the skills required to work as an interpreter such as 

listening comprehension, note taking, and paraphrasing.  
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1553311 รอยแกวภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

English Prose 

ศึกษาและอภิปรายองคประกอบและลักษณะสําคัญของงานประพันธ

รอยแกวภาษาอังกฤษที่คัดสรร เชน เรื่องสั้น บันเทิงคดี และนวนิยาย 

Study and discuss the elements and characteristics of 

selected English prose such as short stories, non-fiction, 

fiction, and novels.  
 

1554306 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต     3(3-0-6)  

 Southeast Asia Literary works  

  ศึกษาวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับการยกยอง อภิปราย

องคประกอบสําคัญทางวรรณกรรม อภิปรายอิทธิพลทางสังคมและ 

วัฒนธรรมที่ปรากฏในงานวรรณกรรม 

  Study selected renowned Southeast Asian literary works 

and discuss the important elements of work composition, 

social and cultural influences by exploring those pieces.  

1554307      รอยกรองภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

English Poetry  

ศึกษาองคประกอบพื้นฐานและประเภทของกวีนิพนธ รวมถึงเทคนิค

พื้นฐานของการเขียนบทกวี อภิปรายการใชเทคนิคตางๆ ขางตนของ

ผูประพันธ และอธิบายความหมายของบทกวีเพื่อสงเสริมการอานเชิงลึก  

Study the basic elements of poetry, important types of 

poems, and fundamental poetic techniques.  Define and 

evaluate authors’ use of those devices and explicate poems 

for in-depth readings.   

 

 

 

 

 



                                         - 46 -                                             มคอ.2 
 

รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
 

กลุม English for Specific Purposes  

  - กลุมวิชาเลือกในสาขา 
 

1552601 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ     3(3-0-6)  

 English for Business Contexts 

 ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณที่หลากหลาย เชน 

การโทรศัพท การนัดหมาย การตอบขอรองเรียน รวมทั้งการโตตอบ

เอกสารทางธุรกิจ  

 Practice communicative English in various business 

situations such as telephoning, making appointments, dealing 

with complaints and business correspondences.  

 

1552602 ภาษาอังกฤษในสื่อ       3(3-0-6) 

 English in Mass Media 

 ศึกษาการใชภาษาอังกฤษในดานสื่อสารมวลชนรูปแบบตาง ๆ ทั้งสื่อที่

ตีพิมพเปนรูปเลมและสื่อทางอิเล็กทรอนิคสโดยเนนลักษณะและลีลาของ

ภาษาที่ใชในสื่อ  

 Study the use of English in printed and on-line media 

content with an emphasis on the characteristics and styles of 

those media discourse.  

 

1552603 ความเปนไทยในสังคมนานาชาต ิ     3(3-0-6) 

 Thainess in International Communities 

  ศึกษาความเปนไทยผานกระบวนการวิ เคราะหลักษณะของจารีต

ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย ฝก

ทักษะการอธิบาย อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู

ของคนไทยในแงมุมที่หลากหลาย โดยใชเหตุการณปจจุบันและความรู                

ภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของเปนขอมูลในการศึกษา   
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  Study Thainess through the analysis of customs, cultures, 

beliefs, values, the way of life and influences on Thai society. 

Practice explaining, discussing and expressing opinions on 

various aspects of Thai life by examining current events and 

relevant local knowledge.  

 

1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง    3(3-0-6)   

 Advanced English for Business Contexts  

 ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น เชน การ

เจรจาทางธุรกิจ การอธิบายสินคา การนําเสนอสินคา และการสัมภาษณ

งาน 

 Practice advanced communicative English in various 

business situations such as negotiation, describing products, 

production presentation and job interview. 

 

1553618 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม     3(3-0-6) 

 English for Hotel Industry 

 ฝกฝนการใชคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานบริการ

โรงแรม ตลอดจนเรียนรูลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

และการจัดการโรงแรม 

 Practice the English vocabulary, expressions for 

communication in hotel services and study hotel work, staff 

responsibilities and hotel management.  
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
 

1553619 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 Study Visit in English Speaking Countries 

  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณในประเทศทีใ่ช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ และตระหนักรูในวัฒนธรรมของประเทศ

ดังกลาว  

  Provide students with experience in a country using English 

as an official language and realize those cultures in such 

country.  

 

1554601  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก     3(3-0-6) 

English for Tour Guide 

ฝกทักษะภาษาอังกฤษที่ใชในงานมัคคุเทศก สํานวนเกี่ยวกับการนํา

เที่ยว การรับเขาและสงออกนักทองเที่ยว จัดการนําเที่ยวแนะนําโปรแกรม

ทัวร นําชมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สําคัญ ใหขอมูล

พื้นฐานทางกฎหมาย ขอบังคับ และคานิยมในสังคมไทยแกนักทองเที่ยว 

การแกไขปญหาเฉพาะหนา แนะนําโรงแรม รวมถึงการจัดการขอรองเรียน 

การฝกเปนมัคคุเทศกโดยใชสถานการณจําลอง  

Practice English for communication skills needed for tour 

guides. Emphasis is on functioning English language in 

welcoming guests, arranging tour programs, recommending 

tour programs, leading tours, describing main tourist 

attractions, informing tourists about important law, regulations, 

and social norms, responding to tourists’ inquiries, 

recommending hotel services, and dealing with complaints.  
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 รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
 

1554602 ภาษาอังกฤษสําหรับวิเทศสัมพันธ     3(3-0-6)  

 English for International Affairs 

เรียนรูภาษาอังกฤษผานงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานวิเทศสัมพันธ 

เชน การเขียนขอตกลงทางวิชาการ (MOU MOA MOD) งานแปลตางๆ 

การเขียนหนังสือโตตอบทางราชการ จดหมายรับรอง สุนทรพจนเปด-ปด

งาน รวมทั้งการจัดเตรียมขอมูลสําหรับการขอหนังสือเดินทาง วีซา และ

ใบอนุญาตทํางานในประเทศ 

Study about jobs related in international affairs by 

practicing writing academic collaboration contracts 

[Memorandum of Understanding (MOU), Memorandum of 

Agreement (MOA), and Memorandum of Decision (MOD)], 

various translation works, corresponding official letters, 

recommendation letter, opening-closing ceremony speeches 

including providing information for applying passport, visa, and 

work permit. 

 

1554603 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม    3(3-0-6) 

 English for Food and Beverage Service 

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่มและฝกทักษะการใชภาษาที่เหมาะสมกับการใหบริการแกลูกคา

ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

 Study the English vocabulary and expressions used in Food 

and Beverage outlets. Practice the language with appropriate 

performance when providing services to guests.  
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 2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  ไมนอยกวา     8 หนวยกิต   

         เลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้       

 

รหัสวชิา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
 

1554804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 

 Preparation for Professional Experience in English  

 เตรียมความพรอมในการฝกการทํางานในสถานที่ราชการหรือเอกชน 

ที่สามารถฝกการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆทั้งการเขียนหรือการพูด

กับชาวตางประเทศ 

 Provide information needed and used in either government 

or private sector and also opportunities to practice work 

etiquettes and to discuss not only the assignments related to 

students’ work interest, but also essential information after  

searching for the job training workplace through individual 

and/or group work.   

 

1554805 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ    6(540) 

 Professional Experience in English 

 ฝกการทํางานในสถานที่ราชการหรือเอกชน ที่สามารถฝกการใช

ภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆทั้งการเขียนหรือการพูดกับชาวตางประเทศ 

 Provide job training using English in government offices 

and/or private sectors where the oral and/or written 

communications occur with non-Thai speakers.  

 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     2(90) 

 Cooperative Education Preparation 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู

พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค

การนําเสนอการเขียนรายงาน 
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รหัสวิชา                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
 

     Principles, concepts and processes of cooperative 

education. Related rules and regulations. Basic knowledge and 

techniques in job application. Basic knowledge and techniques 

in working. Communication and human relations. Personality 

development. Quality management system in workplace. 

Presentations techniques. Report writing.    

 

7000490 สหกิจศึกษา        6(640) 

 Cooperative Education  

 รายวชิาที่ตองเรียนมากอน: 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับ

มอบหมาย ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ  

      On the job training as a temporary employee according 

to the assigned project including report and presentation. 



 3.2 ชื่อ สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

  3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

ชม./สัปดาห/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวฑิตฐิตา  สินรักษา 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2550 

 

2541 

30 30 30 30 

2 นางสาวอมรรัตน  จิรันดร 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ

ภาษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2553 

 

2549 

30 30 30 30 

3 นางสาวพัชราวดี  อักษรพิมพ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศษ.ม. 

 

 

ค.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2554 

 

 

2550 

30 30 30 30 

4 นางสาวตะวัน รัตนประเสริฐ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

 

2550 

30 30 30 30 

5 นางสาวศุภรวินท สมหมาย 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

2551 

30 30 30 30 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

ชม./สัปดาห/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวฑิตฐิตา  สินรักษา 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2550 

 

2541 

30 30 30 30 

2 นางสาวอมรรัตน  จิรันดร 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ

ภาษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2553 

 

2549 

30 30 30 30 

3 นางสาวพัชราวดี  อักษรพิมพ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศษ.ม. 

 

 

ค.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2554 

 

 

2550 

30 30 30 30 

4 นางสาวตะวัน รัตนประเสริฐ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

 

2550 

 

30 30 30 30 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

ชม./สัปดาห/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

5 นางสาวศุภรวินท สมหมาย 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

2552 

30 30 30 30 

6 นางสาวสลิลา วงศกระจาง 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ด. 

 

ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ

ภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ

ภาษาและวรรณคดี

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2558 

 

2550 

 

2541 

30 30 30 30 

7 นางสาวณับปราณ เตียวสกุล 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตรประยุกต 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2552 

2548 

30 30 30 30 

8 นางสาวสมหมาย โชติรัตน 

x xxxx xxxxx xx x 

  ศศ.ม 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2554 

 

2548 

30 30 30 30 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

ชม./สัปดาห/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

9 นางสาวชุตินธร รุณปกษ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2554 

 

2551 

30 30 30 30 

10 นางสาวโสภิดา ขาวหนูนา 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2554 

 

2550 

30 30 30 30 

11 นางมณี อินทพันธ 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2553 

 

2532 

30 30 30 30 

12 นางสาวอริศรา สุขขวัญ   

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

 

2551 

30 30 30 30 

13 นางสาวอรวีร  ปานนาค 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

 

2551 

30 30 30 30 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

ชม./สัปดาห/ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

14 นางสาวนิสิตา ฤทธาภิรมย 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2548 

2543 

30 30 30 30 

15 นางอุรารัตน ปานรอด 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตรประยุกต 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 

2540 

30 30 30 30 

16 Mr. Nigel Watson 

x xxxx xxxxx xx x 

 B.A. English Literature University of Sheffield 

 

2526 

 

30 30 30 30 

17 Mr. Stephen Fein 

x xxxx xxxxx xx x 

 B.Sc Hydrology McGill University 

 

2529 30 30 30 30 



 3.2.3  อาจารยพิเศษ  

   ผูที่มีความรู  ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของในดานภาษาและภาษาศาสตร ทั้งใน

หนวยงานภาครัฐและเอกชน  อาทิ  อาจารยชาวตางประเทศหรือนักวิชาการดานภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย

อื่น ๆ 

 

4.  องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม  (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

   การฝกประสบการณภาคสนามในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เปนการฝกประสบการณ

โดยเนนการปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานที่ตองใชภาษาอังกฤษอยางแทจริง  อาทิ  สํานักงานตรวจคน                    

เขาเมือง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทาอากาศยาน  สถานีโทรทัศนและธุรกิจดานการทองเที่ยวและ                    

การโรงแรม เปนตน  ทั้งนี้เพื่อเตรียมการใหนักศึกษามีความพรอมในทุก ๆ ดานทั้งทางดานความรูในทางวิชาการ

และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบอาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง 

 4.1   มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

    1)  มีทักษะปฏิบัติวิชาชีพทางภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 

   2)  สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษามาเพื่อนําไปแกปญหาระหวางการฝกประสบการณไดอยางมี

เหตุผล 

   3)  มีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบและเขาใจวัฒนธรรมขององคกร  ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการ 

 4.2   ชวงเวลา 

    ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   

 4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 

   เต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 2  

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

 5.1   คําอธิบายโดยยอ 

 หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางภาษาอังกฤษโดยหัวขอใน

รายวิชานี้ จะตองครอบคลุมทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ในดาน

ภาษาและวรรณคดี การแปล การโรงแรม การทองเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษ โดยอยู

ภายใตการแนะนําของอาจารยผูสอน 

 5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู 

   นักศึกษาเขาใจกระบวนการทําวิจัย ผลิตงานวิจัย และจัดสัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับภาษา เชน 

ภาษาศาสตร วรรณคดี การแปล กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษ  
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 5.3   ชวงเวลา 

 ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 5.4   จํานวนหนวยกิต 

  จํานวน 3 หนวยกิต  

 5.5  การเตรียมการ 

 5.5.1 ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการการทําวิจัย 

 5.5.2 สงรางหัวขอวิจัย 

 5.5.3 นําเสนอโครงรางหัวขอเปนกลุมหรือรายบุคคล 

 5.5.4 สงตัวเลมวิจัย 

 5.5.5 จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัย 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 ประเมินผลการนําเสนอโครงรางวิจัย 

  5.6.2 ประเมินผลเลมวิจัย 

  5.6.3 ประเมินผลการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัย 

 



 หมวดที่  4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาที่ทั้งตอ

ตนเองและสังคม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งงานเดี่ยวและงาน

กลุมที่เนนฝกความรับผิดชอบ 

2) มีคุณธรรมเปนแกนหลักในการดําเนินชีวิตและ

รักษาจรรยาบรรณในอาชีพ 

อบรม สอดแทรกและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

และใหความรูในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3)  มี คว ามสามารถประยุ กต ใ ช ค ว ามรู กั บ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

ประยุกตความรูกับงานที่มอบหมายที่จะตองเนนการ

แสวงหาความรูจากสื่ออิ เล็กทรอนิกส   และสื่อ

สิ่งพิมพอื่นๆ  

4) รักการเรียนรู  และรูวิธีการแสวงหา  วิเคราะห

และการประเมินความรูที่ไดมา 

จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สรางเสริมแรงจูงใจใน

การเรียนการแสวงหาความรูดวยตนเองใหมากขึ้น 

และใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ

จากกระบวนการคนควาหาความรู 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  2.1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปน

แบบอยางท่ีดีของสังคม 

     (2)  มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการ

ดําเนินชีวิต 

     (3)  สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

     (4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพ

กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

    2.1.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน

ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     (1)  ทําโครงการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

     (2)  ศึกษาผูประสบความสําเร็จในการใชชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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     (3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 

     (4)  ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 

    2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     (1)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม

จริยธรรม 

      (2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

     (4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 

 

  2.1.2  ดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

    2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

     (1) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

    2.1.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความ 

เปนไทย 

     (1)  บทบาทสมมุต ิ

     (2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษความเปนไทย 

     (3)  ศึกษาชุมชน 

     (4)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 

     (5)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเปนรายกลุม/รายบุคคล 

    2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

     (1)  เพื่อนประเมินเพ่ือน 

     (2)  ประเมินจากการนําเสนอกจิกรรม/โครงการ 

     (3)  ประเมินจากการรายงาน 

     (4)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

     (5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
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  2.1.3  ดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  

ผูอื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

    2.1.3.1  ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจ

และเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

     (2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

    2.1.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1)  มอบหมายหัวของานใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่สอดคลองกับศาสตรที่เปน

พื้นฐานของชีวิต 

     (2)  แสดงบทบาทสมมติในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันผาน

กิจกรรมกลุม 

     (3)  นําเสนองานโดยบูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ  

     (4)  มอบหมายใหคนควาขอมูล  คําศัพท  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 

    2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศน

กวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1)  ประเมินจากการใชภาษาในการสื่อสาร 

     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

     (3)  ประเมินผลจากการบาน ชิ้นงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

  2.1.4  ดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

    2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

     (1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการ

ดํารงชีวิต 

     (2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

     (3)  สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

     (4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงตางๆดวยวิธีการที่หลากหลาย 
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     (5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขและยั่งยืน 

    2.1.4.2   กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     (1)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาและใชขอมูลจากสื่อสารสนเทศที่

หลากหลาย 

     (2)  กําหนดใหนักศึกษาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่คนควา    

    2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  

เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     (1)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

     (2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

     (3)  ตรวจสอบขอมูลอางอิงของนักศึกษา 

 

  2.1.5  ดานทักษะการคิดแบบองครวม 

    2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  

     (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อ

แกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

     (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะ

ดวยการคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะ

นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

     (3)  สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆ 

     (4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  

บูรณาการและสรางสรรคได 

     (5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 

และแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

    2.1.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 

     (1)  จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดแบบ

ตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

     (2)  ฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใชทักษะการ

คิดแกปญหาอยางบูรณาการและสรางสรรค 
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    2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  

     (1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

     (2)  ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง  เชน 

ประเมินการนําเสนอชิ้นงาน  การตอบคําถาม 

     (3)  ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.1.6  ดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

    2.1.6.1  ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

     (1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม

องคกรได 

     (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย 

     (3)  มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม 

และมีจิตสํานึกรักทองถิ่น 

     (4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา

และผูตาม 

     (5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 

    2.1.6.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  

     (1)  ทําโครงการอาสารวม 

     (2)  บทบาทสมมติ 

     (3)  การนําเสนอ 

    2.1.6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน

พลเมืองท่ีมีคณุคาของสังคมไทยและสังคมโลก  

     (1)  ตรวจโครงการ 

     (2)  ใหเพื่อนประเมิน 

     (3)  ผูสอนรวมประเมิน 
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  2.1.7  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

    2.1.7.1  ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

     (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     (2)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 

     (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 

     (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ

โลกในปจจุบัน 

     (5)  ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถ

เลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 

    2.1.7.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

     (1)  กําหนดหัวขอใหนักศึกษาคนควาเพื่อนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     (2)  จัดกิจกรรมกลุมในการรวบรวมขอมูลที่กําหนดและรวมอภิปรายความ

นาเชื่อถือ 

     (3)  นําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.1.7.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทา

ทัน 

     (1)  ประเมินผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

     (3)  ประเมินผลจากการใชภาษาในการสื่อสาร 

 

  2.1.8  ดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.1.8.1  ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

     (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

     (2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  

    2.1.8.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ  

     (1)  บรรยาย  อภิปราย  และยกตัวอยางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 
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     (2)  เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจํา เปนรายกลุม / บุคคล 

     (3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมติ และทํากิจกรรมเปน

รายบุคคล / กลุม 

    2.1.8.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ  

     (1)  ประเมินผลการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมต ิ

     (2)  ประเมินผลงานกลุม และประเมินซึ่งกันและกัน 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

     (4)  แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

     (5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

     (6)  นําเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

                คุณธรรมจริยธรรมเปนหลักสําคัญในการพัฒนาสังคมตอไป ดังนั้นอาจารยผูสอน

ตองสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานดังตอไปนี้ 

                  (1) ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและระเบียบวินัย 

                 (2) มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ 

                 (3) รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

    2.2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

                  (1) ฝกนักศึกษาใหตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอหนาที่ โดยอาจารยผูสอนเริ่ม

สอนตรงเวลาทุกครั้ง ไมขาดสอนและบันทึกการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา และ/หรือการทดสอบยอย  

                 (2) สอดแทรกเนื้อหาจรรยาบรรณทางวิชาการในการเรียนการสอน เชน การ

เรียนรูผานกรณีศึกษา 

                  (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นที่

หลากหลาย  รวมทั้งตระหนักถึงคุณคาความเทาเทียมกัน 
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    2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

                 (1) หากนักศึกษาทุจริตการสอบจะปรับตก 

                 (2) นักศึกษาตองมาครบตามเวลา หากนักศึกษาไมผานเกณฑตามขอตกลง 

นักศึกษาก็จะไมมีสิทธิ์สอบ ยกเวนเมื่อนักศึกษามีหลักฐานเชิงประจักษ ก็จะไดรับการพิจารณา 

  (3) ประเมินผลจากการอภิปรายดานจรรยาบรรณวิชาการผานกรณีศึกษา 

               (4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนในดานการแสดงความคิดเห็นและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น 

   2.2.2 ดานความรู  

    2.2.2.1   ผลการเรียนรูดานความรู 

                  (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีในรายวิชาและศาสตรที่เรียน 

                  (2) ประยุกตใชหลักการและความรูทางภาษาอยางเปนระบบ 

                  (3) บูรณาการความรูพ้ืนฐานทางภาษากับศาสตรอื่น 

    2.2.2.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

                  (1) จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนการใหโอกาสนักศึกษาไดฝกใชทักษะ

ในทุกทักษะบนพื้นฐานของความถูกตองตามหลักภาษาและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 

                 (2) ผูสอนจัดบทเรียนโดยใหมีสถานการณที่นักศึกษาไดใชความรู ความคิดมา

บูรณาการเพ่ือการแกปญหาในสถานการณตางๆได 

    2.2.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

                 (1) ผูสอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ จากพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน 

การตอบคําถาม  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

                 (2) ผูสอนประเมินนักศึกษาจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย 

 

   2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 

    2.2.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1) มีกระบวนการคิด การตั้งคําถาม การแสวงหาคําตอบ 

  (2) ประยุกตความรูเพื่อแกปญหาในสถานการณตางๆได 

                  (3) วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงตางๆที่หลากหลายได 

       2.2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                  (1) จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีและเทคนิคการสอนที่เนนกระบวนการคิด

วิเคราะหเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางปญญา  (Brain-based leaning) เชน การสอนโดยเนนการวิจัย 

(Research-based learning) การสอนโดยเนนการแกปญหา (Problem-based learning) การสอนแบบ

โครงการ (Project-based learning)  
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    2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                            (1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน จากการตอบคําถาม การ

ตั้งคําถาม การแกปญหาทั้งในชั้นเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

   2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    2.2.4.1   ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

  (2) สรางความสัมพันธที่ดีและทํางานรวมกับผูอื่นเปน 

    2.2.4.2   กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ผูสอนมอบหมายชิ้นงานและกําหนดระยะเวลาในการสงชิ้นงานที่ชัดเจน 

   (2) ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดมีโอกาสทํางานรวมกัน

และหมุนเวียนบทบาทหนาที่ ใหนักศึกษาไดสํานึกถึงหนาทีข่องตนเองและหนาที่ในการทํางานรวมกับผูอื่น  

    2.2.4.3   กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   (1) ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ผูอื่น และผลงานของกลุมตนเองและกลุมอื่นๆ  

  (2) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมาย

ใหทํางาน 

   2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.2.5.1   ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

               (1) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คนควาและนําเสนอขอมูล 

               (2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.2.5.2   กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข  การ สื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             (1) มอบหมายงานคนควาและนําเสนอชิ้นงานโดยใชภาษาอังกฤษ 

             (2) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษานําเสนอผลจากการคนควาโดยใช

เทคโนโลยี  
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   2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร  และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             (1) ประเมินผลจากรูปแบบการนําเสนองานโดยใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการ

นําเสนอ 

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  

     Mapping) 

  แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรวามีสวนในการเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานการเรียนรูใดบาง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตาราง โดยผลการเรียนรูในแตละดานมีความหมาย

ดังนี้ 

 

 3.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

  3.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

    (1)  มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปนแบบอยางที่ดี

ของสังคม 

    (2)  มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 

    (3)  สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

    (4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 

และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

 

  3.1.2   ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

    (1)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

 

  3.1.3  ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็น

คุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

    (1)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชใน

การดําเนินชีวิตได 

    (2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
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  3.1.4    ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

    (1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการดํารงชีวิต 

    (2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบ 

    (3)  สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

    (4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 

    (5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและ

ยั่งยืน 

  3.1.5  ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  

    (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหา

ไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

    (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะดวยการคิด

วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการ

ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

    (3)  สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ 

    (4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  บูรณาการ

และสรางสรรคได 

    (5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง

ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

 

  3.1.6  ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

    (1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 

    (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย 

    (3)  มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมี

จิตสํานึกรักทองถิ่น 

    (4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 

    (5)  ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาต ิ
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  3.1.7  ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

    (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    (2)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 

    (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกใน

ปจจุบัน 

    (5) ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช

เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 

  3.1.8  ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

    (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

    (2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  

 

 

 

 

 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู 1.คุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิตบน

พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 

และสํานึก

ใ น ค ว า ม

เปนไทย 

3.มี ค ว า ม

รอบรูอยาง

กวางขวาง  

มีโลกทัศน

กว า ง ไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผู อื่ น  

สั ง ค ม 

ศิลปวัฒน-

ธรรมและ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองครวม 6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม

โลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธิ

ภาพ 

รายวิชา 1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

6.
5 

7.
1 

7.
2 

7.
3 

7.
4 

7.
5 

8.
1 

8.
2 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

 
 

    
 

    
 

    
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   
 

 
   

   
 

    
 

 
 

    
  

    
 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
  

   
 

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

   
  

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   
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ผลการเรียนรู 1.คุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิตบน

พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 

และสํานึก

ใ น ค ว า ม

เปนไทย 

3.มี ค ว า ม

รอบรูอยาง

กวางขวาง  

มีโลกทัศน

กว า ง ไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผู อื่ น  

สั ง ค ม 

ศิลปวัฒน-

ธรรมและ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองครวม 6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม

โลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธิ

ภาพ 

รายวิชา 1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

6.
5 

7.
1 

7.
2 

7.
3 

7.
4 

7.
5 

8.
1 

8.
2 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                             

GEH0401  วิถลีุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
 

   
 

 
  

 
  

 
  

 
    

 
 

    
 

 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา       
  

    
     

  
 

  
 

   
  

 

GEH0403  มนุษยกับความงาม  
   

  
   

 
   

 
   

  
  

  
    

 
 

GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  
   

  
 

 
   

  
    

 
 

  
 

 
    

 
 

GEH0405  มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง 
   

   
  

 
   

 
     

  
      

 
 

 

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
   

  
 

    
 

  
 

   
 

     
  

  
 

 

GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
   

  
 

 
       

 
  

     
 

   
 

 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง    
 

 
 

 
    

 
    

    
      

  
 

GEH0409  วิถีอาเซียน 
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ผลการเรียนรู 1.คุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิตบน

พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 

และสํานึก

ใ น ค ว า ม

เปนไทย 

3.มี ค ว า ม

รอบรูอยาง

กวางขวาง  

มีโลกทัศน

กว า ง ไกล

เขาใจและ

เห็นคุณคา

ของตนเอง 

ผู อื่ น  

สั ง ค ม 

ศิลปวัฒน-

ธรรมและ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองครวม 6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม

โลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธิ

ภาพ 

รายวิชา 1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

6.
5 

7.
1 

7.
2 

7.
3 

7.
4 

7.
5 

8.
1 

8.
2 

กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

GES0501  วิเคราะหการคิด  
   

  
            

    
      

 

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม    
   

    
 

  
 

   
 

       
 

  
 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลย ี  
   

  
    

 
 

 
    

 
  

 
 

      
 

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต 
  

 
 

  
  

  
 

    
 

   
 

  
 

 
 

  
 

 

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  
 

 
 

  
  

 
  

 
  

   
  

   
  

    
 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
  

 
 

  
  

 
 

   
 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

GES0801  งานชางในชีวิตประจําวัน  
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 3.2  ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ  ในตารางมีความหมาย ดังนี้  

  1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  

       (1) ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและระเบียบวินัย 

 (2) มีจรรยาบรรณ ประพฤตปิฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ 

 (3) รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

 

2.  ดานความรู   

 (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีในรายวิชาและศาสตรที่เรียน 

 (2) ประยุกตใชหลักการและความรูทางภาษาอยางเปนระบบ 

 (3) บูรณาการความรูพ้ืนฐานทางภาษากับศาสตรอื่น 

 

  3.  ดานทักษะทางปญญา  

 (1) มีกระบวนการคิด การตั้งคําถาม การแสวงหาคําตอบ 

 (2) ประยุกตความรูเพื่อแกปญหาในสถานการณตางๆได 

 (3) วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงตางๆที่หลากหลายได 

 

 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (1) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 (2) สรางความสัมพันธที่ดีและทํางานรวมกับผูอื่นเปน 

 

 5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              (1) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คนควาและนําเสนอขอมูล 

              (2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



                                              - 76 -                                           มคอ.2 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะใน

การวิเคราะห

และการ

สื่อสาร 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

2.1 กลุมวิชาเนื้อหา 

-บังคับเรียน 

             

กลุม Listening and Speaking Skills              

1551117 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน              

1551118 การฟงและพูดภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ              

1552114 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ              

กลุม Reading Skills              

1551119 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ              

1552115 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการตีความ              

1553115 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

กลุม Writing Skills              

1552116 การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ

วิเคราะหและ

การสื่อสาร 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

1552117 การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ              

1553116 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

กลุม Grammar and Structure              

1551120 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน              

1552118 โครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการใช              

กลุม Linguistics, Literature and Translation              

1531102 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ              

1531103 ภาษาศาสตรเบื้องตน              

1553201 การแปลอังกฤษเปนไทย              

1553202 การแปลไทยเปนอังกฤษ              

1552305 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตน              

กลุม English for Specific Purposes              

1553615 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว              

1553616 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะใน

การวิเคราะห

และการ

สื่อสาร 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

1553901 ระเบียบวิธีวิจัย              

1554907 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ              

-เลือกเรียน              

กลุม Listening and Speaking Skills              

1552119 การเรียนภาษาอังกฤษผานสาระบันเทิง              

1552120 การฟงเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ              

1553117 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน               

1554103 การอภิปรายและโตวาทีภาษาอังกฤษ              

1554104 การพูดเพือ่การสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ              

กลุม Reading Skills              

1553118 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณ               

1553119 การอานเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ              
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ

วิเคราะหและ

การสื่อสาร 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

กลุม Writing Skills              

1553120 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ              

1553121 การเขียนเพื่อสรุปความภาษาอังกฤษ              

1553122 การเขียนเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ              

กลุม Linguistics, Literature and Translation              

1533102 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ              

1553203 การแปลขาว              

1554207 การแปลงานวิชาการ              

1554208 การแปลแบบลามตอเนื่อง              

1553311 รอยแกวภาษาอังกฤษ              

1554306 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต              

1554307 รอยกรองภาษาอังกฤษ              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ

วิเคราะหและ

การสื่อสาร 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

กลุม English for Specific Purposes              

1552601 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ              

1552602 ภาษาอังกฤษในสื่อ              

1552603 ความเปนไทยในสังคมนานาชาติ              

1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง              

1553618 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม              

1553619 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ              

1554601 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก              

1554602 ภาษาอังกฤษสําหรับวิเทศสัมพันธ              

1554603 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ

วิเคราะหและ

การสื่อสาร 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ              

1554804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ              

1554805 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ               

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา              

7000490 สหกิจศึกษา              
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หมวดที ่ 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 

 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบมีคาระดับ

คะแนนและระบบไมมีคาระดับคะแนน 

       1.1  ระบบมีคาระดับคะแนน          แบงเปน 8 ระดับ 

   ระดับคะแนน  ความหมาย  คาระดับคะแนน 

  A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก (Very  Good) 3.5 

  B ดี (Good) 3.0 

  C+ คอนขางด ี(Fairly Good) 2.5 

  C พอใช (Fair) 2.0 

  D+ ออน (Poor) 1.5 

  D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

  E ตก (Fail) 0.0 

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํา

กวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได 

กรณีวิชาเลือกถาไดคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นไดสวนการประเมินผลรายวิชา

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวา

สอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม ถาไดรับการประเมินผลต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สอง ถือวาพน

สภาพการเปนนักศึกษา 

        1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนน   กําหนดสัญลักษณการประเมินผล  ดังนี้   

          ระดับการประเมิน  ผลการศึกษา   

  P (Pass)  ผาน   

  F (Fail)  ไมผาน   

  ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ  

และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม 

  รายวิชาที่ไดผลประเมิน “F”  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม  จนกวาจะสอบได 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

   2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

โดยใหนักศึกษาทําแบบประเมินการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาทุกภาคการศึกษาและทําแบบ

ประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        2.1.2 พิจารณาผลที่ไดจากแบบประเมินการสอนของอาจารยและแบบประเมินเพื่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักศึกษาทําเพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

          2.2.1 ประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

             2.2.2 ประเมินจากแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

   2.2.3 ประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใชเกณฑการสําเร็จการศึกษา  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 



หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1  การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 

  1.1.1  กําหนดใหอาจารยใหมประจําหลักสูตรทุกคนเขารวมโครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่จัดขึ้นทุกป  

       1.1.2  กําหนดใหอาจารยใหมประจําหลักสูตรทุกคนเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ

สอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่จัดขึ้นเปนประจํา เชน การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ 

การอบรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ การอบรมแนวทางการออกขอสอบใหมีประสิทธิภาพ เปนตน 

  1.1.3 ใหอาจารยใหมประจําหลักสูตรทุกคนมีโอกาสเขาฟงการสัมมนาในหัวขอตางๆที่ตนสนใจเพื่อ

พัฒนาความรู และเปนประโยชนตอการเรียนการสอนอยางนอย 1-2 ครั้งตอปการศึกษา 

 

 1.2  การสงเสริมการทํางาน 

  1.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดปฐมนิเทศใหแกอาจารยใหมประจําหลักสูตรเพื่อชี้แจง

รายละเอียดของหลักสูตรและการดําเนินงานในหลักสูตร  

  1.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคําปรึกษาเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชา แนวการสอน กิจกรรม

การเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกรณีที่เปนรายวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาเลือก

เรียนเปนครั้งแรก 

  1.2.3  ประชาสัมพันธและสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมงานสัมมนาและหลักสูตรอบรมที่

เกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตร 

  1.2.4 ประเมินผลและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยประจําหลักสูตรทุกๆ              

ภาคการศึกษา 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1  สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดมีโอกาสเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดาน

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หรือมหาวิทยาลัยจัดใหเปนประจํา 

  2.1.2  สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดมีโอกาสเขารวมประชุมทางวิชาการหรือศึกษา        

ดูงานทั้งในและตางประเทศเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณและการพัฒนาการเรียนการสอน  

  2.1.3  จัดระบบการประเมินผลดานการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมระหวางอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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  2.1.4 สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 

 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

       2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร 

      2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรใน

การใชภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

 



หมวดที ่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 1.1  การบริหารหลักสูตร 

  1.1.1  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวาระ

คราวละ 5 ป เพื่อทําหนาที่กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ วางแผนการดําเนินงาน ติดตามและ

วิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตร 

  1.1.2  กระจายอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในรูปของกลุมวิชา ใหทําหนาที่ดูแล  

และควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของแตละกลุมรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ และนําเสนอ

ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

  1.1.3  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   

 

 1.2  ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

  1.2.1  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  1.2.2  ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  4  ป 

  1.2.3  สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของทั้งในและ

ตางประเทศ 

  1.2.4  จัดใหผูทรงคุณวุฒิในองคการตางๆ เปนวิทยากรหรือรวมเปนผูบรรยายในบางรายวิชา 

   1.2.5  มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยางนอย

ทุกๆ 4 ป 

  1.2.6  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

 

 1.3  การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 

  1.3.1  หลักสูตรไดรับการรับรองจาก สกอ. 

  1.3.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับคณะฯ เพื่อประเมินหลักสูตรในทุกๆ ดาน 

  1.3.3  มีการประเมินจํานวนคุณลักษณะ ประสบการณ และการพัฒนาการฝกอบรมของอาจารย 

  1.3.4  มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคเรียนมีการรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ

เรียนการสอนโดยบัณฑิต  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากหนวยงานตางๆ 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

  2.1.1  จัดสรรงบประมาณหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาการสอนอยางสม่ําเสมอ 

       2.1.2  จัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับการฝก 

ประสบการณภาคฤดูรอนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

  สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะและที่เกี่ยวของทางดาน

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ภาษาศาสตรและดานการทองเที่ยวและบริการดังนี้ 

      2.2.1 หนังสือภาษาไทย   จํานวน  2,603 เลม 

         ภาษาอังกฤษ   จํานวน  1,062 เลม 

      2.2.2 วารสารภาษาไทย   จํานวน    490  เลม 

         ภาษาอังกฤษ   จํานวน        11  เลม 

      2.2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (full text) ฐานขอมูลวิทยานิพนธของ

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (full text) ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (full text) 

และฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย (full text) 

 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       2.3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากร 

ทางการเรียนการสอนอ่ืนๆที่จําเปนอยางสม่ําเสมอ  

       2.3.2  ผูสอนและนักศึกษาสํารวจและเสนอรายชื่อสื่อการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย 

ในรายวิชาที่เปดสอนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อดําเนินการจัดซื้อ 

       2.3.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอของบประมาณที่ไดรับจากคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อใชในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนและทันสมัยในทุกภาค

การศึกษาหรือทุกปการศึกษา 

 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับสํานักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สํารวจความ

เพียงพอและความตองการหนังสือ ตํารา เอกสารอางอิง วารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย

และนักศึกษาอยางสม่ําเสมอทุกปการศึกษา  
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3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม 

       3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจปริมาณภาระงานของอาจารยในหลักสูตร หากจํานวน

อาจารยไมเพียงพอใหดําเนินการรับสมัครอาจารยใหม 

      3.1.2 การกําหนดคุณสมบัติของการรับสมัครอาจารยเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและมี

คุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

           3.1.3  การดําเนินการรับสมัครและการสอบคัดเลือกใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-

สงขลา 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  3.2.1  อาจารยที่รับผิดชอบในแตละรายวิชาสรุปผลการดําเนินการสอนในแตละภาคการศึกษาและ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวมกันวางแผนและทบทวนหลักสูตร 

       3.2.2  ใหมีการประชุมรวมกันของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

เพื่อรวมกันวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 

 3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

        3.3.1  เปดโอกาสใหมีการแตงตั้งคณาจารยพิเศษตามความชํานาญหรือประสบการณตรงในหัวขอ

หรือรายวิชาที่ตองการเทานั้น  

         3.3.2  กําหนดใหแตละกลุมวิชาเปนผูเสนอความตองการในการจัดจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตรง

ตามความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยตองดําเนินการลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา 

        3.3.3  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยพิเศษจะตองผานการกลั่นกรองและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอที่จะดําเนินการสอน 

         3.3.4  จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษโดยนักศึกษาและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

          บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 

 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  (เชน  การฝกอบรม  ทัศนศึกษา  หรือการฝกการทําวิจัย 

         รวมกับอาจารย  เปนตน) 

   มีจัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน 
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5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ  และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

          5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบกับ

นักศึกษาใหม เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การวางแผนการเรียนและการปรับตัวในการเปนนักศึกษา

ใหม 

       5.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกชั้นป โดยมีหนาที่

ใหคําปรึกษาดานการเรียน การใหความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียน ใหคําแนะนําดานทุนการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาที่มีความจําเปน และคอยตรวจสอบความประพฤติและผลการเรียนทุกภาคเรียน 

         5.1.3 การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอน

ยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียน 

           5.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีอาจารยนิเทศกเพื่อนักศึกษาเมื่อนักศึกษาออกฝก

ประสบการณวิชาชีพเพื่อคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 

           5.1.5 หลักสูตรกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ และบันทึกแบบฟอรมการเขา

ชั้นเพื่อโฮมรูม สงหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 

       กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน  สงัคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ศึกษาผลการวิจัยดานความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  เกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน 
     การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน  
     หลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 
     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
     ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย 
     กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
     การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ  
     มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 
     เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
- 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
     มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ  
     25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ 
     สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ 
     ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปที่ผานมา 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
     ดานการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
     วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ    
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี  
       ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม   
       5.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย 
       ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 3 
 

 เกณฑประเมิน 

  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้  ตัวบงชี้บังคับ  

(ตัวบงชี้ 1 – 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย  และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไม

นอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 

 



หมวดที ่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

  1.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันปรับปรุงรายวิชา โดยรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารย

ประจําหลักสูตร ซึ่งจะประกอบดวยรายละเอียดของแผนกลยุทธการสอนและรายละเอียดของการปรับปรุง

ประมวลผลการสอนในแตละป  

  1.1.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาการสอนเปนประจําทุกภาค

การศึกษา 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนกอนสิ้นภาคการศึกษาผาน 

ระบบอินเทอร เน็ต ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปน      

ผูดําเนินการ 

  1.2.2  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยประจําหลักสูตรและประเมินตนเองผานแบบประเมิน

ที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําขึ้น 

           1.2.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุง

ทักษะการสอนและดําเนินการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ

การสอนใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

  2.1.1 นักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรผานแบบประเมินที่อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําขึ้น   

  2.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

 2.2  โดยนายจางและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของ 

  สํารวจและประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นผูใชบัณฑิต 

 2.3   โดยผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาและ/หรือจากผูประเมิน 

   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและใช 

ขอมูลยอนหลังจากนักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการดําเนินงานและคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวด 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 กําหนดเปนแผนกลยุทธการสอนและการประเมินผลในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรที่ปรับปรุง

ใหมมีรูปแบบและสาระเปนไปตามผลที่ไดจากการประเมินสวนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่อง

ของการศึกษาอีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
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