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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย :   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร           :  25471531102173 
ภาษาไทย                :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts Program in English 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
   ชื่อย่อ   :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts (English)  

 ชื่อย่อ   :  B.A. (English) 
 

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 หลักสูตรฉบับเดิมได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี  2560 
 สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 

ปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) 

พ.ศ. 

เร่ิมใช้กับนักศกึษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 

คร้ัง/วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ัง/วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 
2561 2/2560 7/2561 

19 กรกฎาคม 2561 
9/2561 

2 สิงหาคม 2561 
2562 2/2562 1/2563 

16 มกราคม 2563 
2/2563 

6 กุมภาพันธ์ 2563 
2562 2/2562 2/2563 

20 กุมภาพันธ์ 2563 
3/2563 

5 มีนาคม 2563 
2563 1/2563 9/2563  

17 กันยายน 2563 
10/2563  

1 ตลุาคม 2563 
2564 2/2563 2/2564  

18 กุมภาพันธ ์2564 
3/2564  

4 มนีาคม 2564 
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ปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) 

พ.ศ. 

เร่ิมใช้กับนักศกึษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 

คร้ัง/วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ัง/วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 
2564 1/2564 6/2564 

17 มิถุนายน 2564 
7/2564 

1 กรกฎาคม 2564 
2564 2/2564  

 
 

 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มหาวิทยาลัย

ปรับเปลี่ยนและยกเลิกการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้แผนการเรียนในรายวิชาดังกล่าวตามที่
หลักสูตรก าหนดไม่สามารถส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ทางหลักสูตรจึงขอเพ่ิมเติม
รายวิชา HEN477  โครงการพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพ่ือทดแทน            
ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

เพ่ิมรายวิชา  HEN477  โครงการพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
(Projects for Specific Purposes in Professional Skill Development) 

 
           รหัส        ชื่อวิชา                                                                      หน่วยกิต 
 
           HEN477   โครงการพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      5(450) 

Projects for Specific Purposes in Professional Skill Development  
 
การอบ รม ห รื อ สั ม ม น าหั ว ข้ อ พิ เศ ษ ต าม ค วาม ส น ใจขอ ง นั ก ศึ กษ า 
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร พั ฒ น าทั ก ษ ะที่ จ า เป็ น ใน ก ารป ระก อ บ อ าชี พ  
รวมทั้งศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเองและจัดท าโครงงานในประเด็น 
ที่ตนเองสนใจโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร     
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
5.1 การเปรียบเทียบการปรับรายวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2564 (ใหม่) เหตุผล 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า             7 หน่วยกิต 
ใหเ้ลือกเรยีนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า                               7 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
รหัส        ชื่อวิชา                                                             หน่วยกิต 
HEN474   การเตรยีมสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        1(45) 
              Preparation for Cooperative Education in English 
HEN475   สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                  6(640) 
             Cooperative Education in English 
2. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส       ชื่อวิชา                                                             หน่วยกิต 
HEN472  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ          2(90) 
             Preparation for Professional Experience in English 
หรือ 
HEN476  โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     2(90) 
             Special Projects for Professional Skills Development  
HEN473  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 5(450) 
             Professional Experience in English 
 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า             7 หน่วยกิต 
ใหเ้ลือกเรยีนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า                               7 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
รหัส        ชื่อวิชา                                                             หน่วยกิต 
HEN474   การเตรยีมสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        1(45) 
              Preparation for Cooperative Education in English 
HEN475   สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                  6(640) 
              Cooperative Education in English 
2. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส       ชื่อวิชา                                                              หน่วยกิต 
HEN472   การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ          2(90) 
              Preparation for Professional Experience in English 
หรือ 
HEN476  โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     2(90) 
             Special Projects for Professional Skills Development  
HEN473  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 5(450) 
             Professional Experience in English 
หรือ 
HEN477   โครงการพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาทักษะ 
              วิชาชีพ                                                                   5(450) 

    Projects for Specific Purposes in Professional Skill    
    Development  

เพิ่มเตมิรายวิชา HEN 477 
โครงการพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
เพื่อทดแทนรายวิชา กลุ่ม
วิชาปฏิบัติการการเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
โดยไม่กระทบโครงสร้าง

หลักสตูรเดิม 
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6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2558 
 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 (เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ.08) 
 พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
- 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

   1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

- 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 100  หน่วยกิต 100   หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า - 93  หน่วยกิต 93   หน่วยกิต 
        2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ - 48  หน่วยกิต 48   หน่วยกิต 
        2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก - 45  หน่วยกิต 45   หน่วยกิต 
   2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                 
         ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 

-   7  หน่วยกิต   7   หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต   6   หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต      136   หน่วยกิต     136   หน่วยกิต 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

(ลงชื่อ) 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. 2564 
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