(ร่าง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ก

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
5
6
7
7
7
9
9
9
11
29
30

ข

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

31
31
32
36
42
42
42
44
45
45
45
46
46
46
47
48
49
52
54
55
55
55
55
55

ค

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัด ปทุ ม ธานี ที่ 1473/2563 เรื่อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่
ปรับปรุง
ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง

57
90
102
104
111
123
131

142
161

(ร่าง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

25571531100352
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
3. วิชาเอก

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

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

2
5.4 การรับเข้าศึกษา
รั บนั กศึ กษาไทยและนั กศึ กษาต่ างชาติ ที่ ต้ องการศึ กษาเพื่ อใช้ ภ าษาอั งกฤษในการทำงาน
และ/หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ จั งหวั ด ปทุม ธานี
เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ..........
เดือน ........... พ.ศ. ........
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ .................... เมื่อวันที่ ……….. เดือน .................... พ.ศ. ................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 พนักงาน / เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
8.2 พนักงาน / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ
8.3 พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
8.4 พนักงานโรงแรม
8.5 มัคคุเทศก์
8.6 พนักงานสายการบิน
8.7 พนักงานบริษัท
8.8 รับราชการ
8.9 อาชีพอิสระ
8.10 ล่าม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
1
2
3

4

นางสาวฤทัย
สำเนียงเสนาะ

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นายศิวนนท์
อาจารย์ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
นิลพาณิชย์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
นางสาว
ผู้ช่วย
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ
วรวรรณ
ศาสตราจารย์ อาชีพ)
วงศ์ศรีวิวัฒน์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
นายวุฒินันท์ อาจารย์ ดร. ปร.ด. (ภาษาศาสตร์
สีเตชะ
ประยุกต์)
M.A. Linguistics
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

5

นางนฤมล
สเนลโกรฟ

อาจารย์

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

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2545
2559
2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550

สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545

University of Delhi,
Delhi, India.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

2545

2561

2543
2540
2560
2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนยุทธศาสตร์ราชภัฎ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ก้ า วสู่ ยุ ค ประเทศไทย 4.0 ออกเป็ น 4 ประเด็ น
(กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์: 2560) ดังนี้
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11.1.1 การเปลี่ยนผ่านจากการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องมีฐานะดีขึ้นและสามารถประกอบการเองได้
11.1.2 การเปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
11.1.3 การเป ลี่ ย น จาก Traditional services ที่ มี มู ล ค่ า ไม่ สู ง นั ก ให้ ก้ า วไป สู่
High Services
11.1.4 การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะสูงขึ้น
ทั้งนี้ การกำหนดประเด็นการพัฒ นาทางเศรษฐกิจดังกล่าวของแผนยุทธศาสตร์ราชภัฎ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้รับการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: 2560)
ซึ่งมีการระบุจุดเน้นของการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน โดยขับเคลื่อนตาม
แนวคิด "ปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง" ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ดังกล่าวได้วางยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศไว้ 6 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1:
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4:
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์ด้ านการ
สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิ ต และยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันทุกมิติ
จุดเน้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่ง
จากร่างยุทศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2579) ได้กล่ าวถึงการพัฒ นาทางสั งคมและ
วัฒ นธรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) มุ่งเน้นให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว บูรณาการเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมผ่านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ดีโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยเรียน ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา ซึ่ง
เน้ น การพัฒ นาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับ ทักษะในศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย
ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การมีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อ กับโลกการทำงาน ทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุ
วัฒ นธรรม 3) การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ซึ่งเน้นระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกลไกต่าง ๆ
อาทิการศึกษาผ่านออนไลน์แบบเปิด ทักษะการเรียนรู้ดิจิ ทัลเป็นต้น 4) การพัฒ นาและรักษากลุ่ มผู้มี
ความสามารถพิเศษ 5) การเสริมสร้างให้ คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และ 6) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ราชภัฎใหม่ระยะ
20 ปี ดังกล่ าวข้างต้น มุ่ งเน้ น การพัฒ นาผลิ ตภาพในมิติของการเป็น ผู้ ประกอบการที่เปี่ยมไปด้ว ย
คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์และกอรปได้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมิติดังกล่าวจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องปลูกฝังและเสิรมสร้างแก่เยาวชนและนักศึกษาให้รู้จักและปรับใช้ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพแม้
จะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว อีกทั้ งยังสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแนวชีวิต
และการประกอบอาชีพให้เท่าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน
มิติการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากในและนอกห้องเรียนนี้
การศึกษาหาความรู้ที่กว้างขวางจากทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนา
ตนเองให้เท่าทันกระแสโลก จำเป็นที่ต้องอาศัยทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถูกใช้ทาง
อิ น เตอร์ เน็ ต มากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง และเพื่ อ เป็ น ภาษาพู ด มากที่ สุ ด เป็ น ลำดั บ ที่ สี่ ข องโลก
(sources: http://th.interscholarship.com/tonsung/1440) ด้ ว ยในปั จ จุ บั น สื่ อ ต่ า งๆทั้ ง ทาง
ออนไลน์และออฟไลน์นำเสนอความรู้เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาสำหรับการทำงานที่เน้นการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง
นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ในการพัฒนาตนเองให้เท่าทัน
กระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้ว กระแสการประกอบอาชีพในปัจจุบันยังมุ่งไปที่การเป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (เดิม) จึงมี
แนวความคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้านการประกอบธุรกิจเบื้องต้น จึง
ได้ขอปรับปรุงสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของ
ภาษาอังกฤษและความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการนำความ
ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.2 แสวงหาความจริงเพื่ อสู่ ค วามเป็นเลิ ศทางวิช าการ บนพื้น ฐานของภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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12.2.4 ประสานความร่ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว่างมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังที่ กล่าวมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีความมุ่งหวังจะ
ปลูกฝังให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ทั้งด้านภาษาอังกฤษและการประกอบธุรกิจเบื้องต้นไปใช้ประกอบ
อาชีพและเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงได้ โดยต้อ งคำนึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม ตามบริบทของ
สังคม ไม่ใช้ภ าษาเพื่อบิ ดเบื อนเนื้ อหาข้อมูลให้ เกิดความเข้าใจผิ ด ใช้ประโยชน์จากภาษาสากลได้
รวมทั้งสามารถประกอบการอาชีพของตนเองได้ภายใต้บริบทท้องถิ่น หรือมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ภายในท้ อ งถิ่น เพื่ อความยั่ งยื น หาต้น เหตุแ ห่ งความผิ ด พลาดในการดำเนิน ธุรกิจ หรือกิจการงาน
ประเภทต่าง ๆ ได้เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้ช่องทางการต่อยอดด้านธุรกิจหรืออาชีพของตนได้
อย่างเหมาะสม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิช าที่ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รนี้ นั กศึ ก ษาสาขาวิช าอื่ น สามารถเลื อ กเรีย นได้ ในบาง
รายวิชา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีตามความสนใจ
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการดังนี้
13.3.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการพั ฒ นา การใช้ การประเมิ น การปรับ ปรุ ง
หลักสูตร การติดตามผลบัณฑิต เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
13.3.2 การพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
13.3.3 การจัดการเรียนการสอน กำกับดูแลกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ
13.3.4 การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา
13.4 วิชาจากต่างคณะ
13.4.1 มีรายวิชาจากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เก่งภาษา ประพฤติดี เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สานสัมพันธ์ภาษากับธุรกิจ
1.2 ความสำคัญ
1.2.1 เป็นการสร้างฐานแรงงานที่มีทักษะและศั กยภาพขั้นที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานรวมถึงอุตสากรรมการบริการ
1.2.2 เป็นการสนองต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะ 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์ราชภัฏใหม่ระยะ 20 ปี
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ
1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม สามารถนำความรู้และทักษะปัญญา
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้
1.3.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโลก
1.3.5 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะการวิ เคราะห์ สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย - ประชุมกรรมการบริหาร
และสอดคล้องกับความ
หลักสูตรเพือ่ วางแผนปรับปรุง
ต้องการของสังคมและ
หลักสูตร ติดตามประเมิน
ประเทศชาติให้เป็นไปตาม
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
เกณฑ์มาตรฐานภายใน
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
ระยะเวลา 5 ปี
เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์หลักสูตร
- ทำวิจัยเชิงสำรวจ
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
- จัดโครงการ/กิจกรรมตลอด
เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
พึงประสงค์ตามความต้องการ
นักศึกษา เช่น
ของผู้ใช้บัณฑิต
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
- การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิต
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานการประชุม

- หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- รายงานการประชุม
- รายงานผลการวิจัย
- รายงานสรุปผล
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- รายงานผลการสำรวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ พ.ศ. 2557 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยรับรอง
2.2.2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึก ษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.2.3 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาอาจจะมีปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนในระดับอุดม
ศึกษาของประเทศไทย
2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น
2.4.2 ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในสังคม วัฒนธรรมและ
ระบบการเรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ กษาของประเทศไทย และมี ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึก ษา เพื่ อ ให้
คำแนะนำ ดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2565
20
20
-

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2566
2567
2568
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
60
80
20

2569
20
20
20
20
100
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดำเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ

2565

2566

2567

2568

2569

490,000

980,000

1,470,000

1,960,000

2,450,000

1,638,000
21,000

1,719,900
42,000

1,805,895
63,000

1,896,190
84,000

1,990,999
84,000

460,000
10,000
2,619,000

460,000
10,000
3,211,900

460,000
460,000
10,000
10,000
3,808,895 4,410,190

460,000
10,000
4,994,999

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ปีงบประมาณ

2565

2566

2567

2568

2569

1,638,000

1,719,900

1,805,895

1,896,190

1,990,999

40,000
30,000
21,000
72,000

80,000
60,000
42,000
72,000

120,000
90,000
63,000
72,000

160,000
120,000
84,000
72,000

160,000
120,000
84,000
72,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) (ต่อ)
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รายละเอียดรายจ่าย
3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทำวิจัย
4.2 การบริการวิชาการ
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ

2565

2566

2567

2568

2569

460,000
10,000

460,000
10,000

460,000
10,000

460,000
10,000

460,000
10,000

100,000
50,000
2,421,000

100,000
50,000
2,593,900

100,000
100,000
50,000
50,000
2,770,895 2,952,190

100,000
50,000
3,046,999

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 35,410.59 บาท/คน/ปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ก ารเที ย บ โอ น ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก รณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2557 และและแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
127
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า
91
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
84
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
54
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
30
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
6
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า
91
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จำนวนไม่น้อยกว่า
84
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ จำนวนไม่น้อยกว่า
54
รหัส
HBE101
HBE102
HBE103
HBE111
HBE121
HBE122
HBE201
HBE202

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
3(3-0-6)
English Pronunciation in Business Contexts
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
Intermediate English Listening and Speaking
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammatical Structures
ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
3(3-0-6)
English Grammar and Vocabulary in Business Contexts
การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Fluency Development for Business English
Communication
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
3(2-2-5)
Advanced English Listening and Speaking
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13
รหัส
HBE211
HBE301
HBE311
HBE341
HBE401
HBE461
MBA101
MMK102
MDB105
MGM201

ชื่อวิชา
การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ
Paragraph and Essay Writing
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
English Business Listening and Speaking
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
English Business Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
English for Tourism and Hotel Business
ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ
English Presentation Skills
การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
English Standardized Tests
การบริหารธุรกิจ
Business Administration
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Innovation and Technology for Digital Business
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า

รหัส
HBE200
HBE221
HBE222
HBE331
HBE332

30

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชื่อวิชา
ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Language and Linguistics
ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม
English in Social Context
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
การอ่านวิเคราะห์
Critical Reading
ภาษาอังกฤษสำหรับวัฒนธรรมไทยศึกษา
English for Thai Cultural Studies
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น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
HBE342
HBE343
HBE345
HBE346
HBE347
HBE348
HBE350
HBE351
HBE361
HBE441

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน
English for Secretarial and Office Work
ภาษาอังกฤษสำหรับประชาสัมพันธ์และโฆษณา
English for Public Relations and Advertising
ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านสุขภาพ
English for Health Services
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล
English for Digital Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
English for Business Negotiation
ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
English for Entrepreneurship
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการนำเข้าและส่งออก
English for Import and Export Business
ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์
English for Logistics
ทฤษฎีและการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation Theory and Practice
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน
English for Ground and In-Flight Services

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
HBE495
การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Business
English
HBE496
สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
6(640)
Cooperative Education in Business English
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2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา

รหัส
HBE490
HBE491
HBE492

น(ท-ป-ศ)

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business
English
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450)
Professional Experience in Business English
โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5(350)
ส ำ ห รั บ ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ธุ ร กิ จ
Special Projects to Enhance Communicative English
Skills for Professional Experience in Business English
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิช าใดๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจำเป็นต้อง
ยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึก ษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3 หน่ วย
กิต ***
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ: อ. ศศ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Associate of Arts (Business English)
ชื่อย่อ: A.A. (Business English)
หมายเหตุ

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
HBE หมูว่ ิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
VGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MBA หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ
MMK หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ
MDB หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ
MGM หมู่วิชาธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐานเสริม
VLE101
การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา
กลุ่มวิชาบังคับ
HBE101
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
HBE111
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
HBE121
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
MBA101 การบริหารธุรกิจ
รวมหน่วยกิต
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX
กลุ่มวิชาบังคับ
HBE102
HBE122
HBE103
MMK102

หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX
กลุม่ วิชาบังคับ
HBE211
HBE201
กลุ่มวิชาเอกเลือก

MDB105
HBE200

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ วิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบท
ธุรกิจ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
พฤติกรรมผู้บริโภค
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ
การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจดิจิทัล
ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
7
0(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19
หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

18
ชัน้ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบังคับ
HBE202
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
HBE221
ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม
HBE222
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ชัน้ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐานเสริม
VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ
กลุ่มวิชาบังคับ
HBE301 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
HBE311 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
HBE341 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
กลุ่มวิชาเอกเลือก
HBE346 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
4
0(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
19

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HBE361 ทฤษฎีและการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น
HBE342 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน
HBE345 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านสุขภาพ
HBE348 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
HBE331 การอ่านวิเคราะห์
XXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

หมวดวิชา
กลุ่มวิชาเอกเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี
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หมวดวิชา
กลุม่ วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

รหัสวิชา
HBE401
HBE461
HBE441
HBE490
HBE495

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้นดินและ 3(3-0-6)
บนเครื่องบิน
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
1(45)
รวมหน่วยกิต
10 หรือ 11

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HBE491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
หรือ
HBE496 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
5(450)
6(640)
5 หรือ 6
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

HBE101

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
การพั ฒ นาทักษะการฟั งและการพู ดจากสถานการณ์ ที่พบบ่อยในชี วิตประจำวัน
การฝึกฟังจากสื่อที่หลากหลาย และการฝึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
HBE102

การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
3(3-0-6)
English Pronunciation in Business Contexts
หน่วยเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ เสี ยงพยัญชนะและสระ การถ่ายทอดเสียง
โดยสัทอักษร การลงเสียงหนักระดับคำและประโยค ทำนองเสียง การเชื่อมเสียง การลดรูปเสียง และ
ความหลากหลายของการออกเสียง รวมถึงการฝึ กการออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
HBE103

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
Intermediate English Listening and Speaking
การฟังสื่อประเภทต่างๆ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในประเด็นที่น่าสนใจ
ในสังคม การใช้คำศัพท์และสำนวนเพือ่ การสนทนาโดยเน้นการใช้งานในบริบทต่างๆ
HBE111

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
การพัฒนาทักษะการอ่านจากงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจ การเพิ่มพูน
คำศัพท์ กลวิธีการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนระดับประโยค
HBE121

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammatical Structures
การประกอบคำ โครงสร้างวลีและประโยค ประเภทของคำและประโยคที่สำคัญใน

ภาษาอังกฤษ
HBE122

ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
3(3-0-6)
English Grammar and Vocabulary in Business Contexts
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห น้ า ที่ ไ วยากรณ์ ที่ ส ำคั ญในการพู ด และการเขี ย น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ การเรียนรู้และเพิ่มพูนคำศัพท์ สำนวนทางธุรกิจ
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คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

HBE200

ภาษาและภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Language and Linguistics
หลักการและประเด็นสำคัญทางภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
HBE201

การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Fluency Development for Business English Communication
การฟังสื่อหลากหลายประเภท การสนทนาหัวข้อต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการ
ทำงานเพิ่มเติม การฝึกอภิปรายหัวข้อที่ น่าถกเถียงในบริบทธุรกิจและสังคมปัจจุบัน การฝึกนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน
HBE202

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
3(2-2-5)
Advanced English Listening and Speaking
การฟั ง เพื่ อ จั บ ใจความและวิ เคราะห์ การจดโน้ ต ย่ อ และสรุ ป ความเรื่ อ งที่ ฟั ง
การรายงานข่าว การพูดต่อหน้าสาธารณชน และการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เชื่อ
HBE211

การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ
3(3-0-6)
Paragraph and Essay Writing
การเขียนย่อหน้าที่สละสลวย การเขียนโครงร่างสำหรับเรียงความ การเขียนบทนำ
เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนย่อหน้าและเรียงความรูปแบบต่างๆ
HBE221

ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม
3(3-0-6)
English in Social Context
แนวคิดสำคัญระหว่างภาษาอังกฤษกับสังคม การแปรของภาษาอังกฤษตามบริบท
ทางสังคมของผู้ใช้ภาษา นานาภาษาอังกฤษโลก
HBE222

การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
หลักการสื่อสารและวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร ความตระหนัก
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
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น(ท-ป-ศ)

HBE301

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
English Business Listening and Speaking
การฟั งและการพู ด ในบริบ ทต่ างๆ เพื่ อ การสื่ อสารทางธุ รกิ จ การสั ม ภาษณ์ งาน
การฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ
HBE311

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
English Business Reading and Writing
การอ่านเอกสารและบทความทางธุรกิจ การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมล บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ประวัติการศึก ษาและการทำงาน
จดหมายสมัครงาน
HBE331

การอ่านวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Reading
หลั ก การอ่ า นภาษาอั ง กฤษวิ เคราะห์ การอ่ า นบั น เทิ ง คดี แ ละสารคดี เบื้ อ งต้ น
การวิเคราะห์ความหมายแฝง เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้เขียน การเขียนวิจารณ์เรื่องที่อ่าน
HBE332

ภาษาอังกฤษสำหรับวัฒนธรรมไทยศึกษา
3(3-0-6)
English for Thai Cultural Studies
การศึ ก ษาภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ วั จ นและอวั จ นภาษา ค่ า นิ ย มทางสั ง คม
ความเชื่อ เรื่องเล่า อาหาร เทศกาล และพิธีกรรม ที่สำคัญของไทย
HBE341

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
English for Tourism and Hotel Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์สองภาษา การศึกษาข้อมูลสำคัญ
ของท้องถิ่นและประเทศไทย การฝึกจัดนำเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิ จการโรงแรม ภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโรงแรม
HBE342

ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน
3(3-0-6)
English for Secretarial and Office Work
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ คำศัพท์และสำนวนที่
ใช้บ่อยในงานสำนักงาน
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น(ท-ป-ศ)

HBE343

ภาษาอังกฤษสำหรับประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3(3-0-6)
English for Public Relations and Advertising
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ
สำหรับการโฆษณา รูปแบบการโฆษณา เทคนิคและภาษาการโฆษณา
HBE345

ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Services
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษสำหรับ งานบริก ารสุ ข ภาพ คำศั พ ท์ แ ละสำนวนด้ าน
สุขภาพ อาการเจ็บป่วย การพบแพทย์และเภสัชกร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาหารและสุขภาพ
การแพทย์และพยาบาลเบื้องต้น ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย
หรือสปา
HBE346

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
English for Digital Marketing
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดดิจิทัล หลักการและขั้นตอนการตลาด
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ธุร กิจออนไลน์ การวางแผนการขาย และการส่งเสริ มการขายโดยผ่านสื่อ
หลากหลายรูปแบบ
HBE347

ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Negotiation
การฝึ กทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่อการเจราจาต่ อรองทางธุรกิจ คำศัพท์แ ละสำนวน
สำหรับการเจรจาต่อรอง
HBE348

ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
English for Entrepreneurship
การพั ฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษสำหรับ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุรกิ จ
สตาร์ทอัพ การสำรวจตลาด การแสวงหาโอกาส การสร้างแผนธุรกิจ การดึงดูดนักลงทุนและการได้รับ
เงินสนับสนุน
HBE350

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการนำเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
English for Import and Export Business
การฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ คำศั พ ท์ สำนวน ขั้ น ตอน
การดำเนินการเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับธุรกิจการนำเข้าและส่งออก
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น(ท-ป-ศ)

HBE351

ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
English for Logistics
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษในบริบ ทของโลจิ ส ติ ก ส์ การขนส่ งสิ น ค้ า คลั งสิ น ค้ า
การกระจายสินค้า การบริการลูกค้า เอกสาร ขั้นตอน กฎระเบียบของโลจิสติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
งานบริการ
HBE361

ทฤษฎีเเละการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Translation Theory and Practice
ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ก ารแปลภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาไทย และภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฝึกแปลข้อความและเอกสารต่างๆ
HBE401

ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Presentation Skills
หลั ก การ ทั ก ษะ สำนวน และรู ป แบบการนำเสนองานเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
การเตรียมการ การออกแบบและการนำเสนอรายละเอียดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
HBE441

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน
3(3-0-6)
English for Ground and In-Flight Services
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน
การพั ฒ นาความรู้ แ ละการศึ ก ษาหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เกี่ ย วข้ อ ง สถานการณ์ จ ำลองเพื่ อ
การปฏิบัตงิ านภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน
HBE461

การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Standardized Tests
การวิเคราะห์เทคนิคการทำแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOEFL
และ IELTS การฝึ ก ทำแบบทดสอบเพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะภาษาอั งกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ระดับ B2
HBE490

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business English
การฝึ ก ในสถานการณ์ จำลองโดยใช้ ภ าษาอังกฤษสำหรับ องค์ กรของรัฐ บาลและ
เอกชน ในรูปของภาษาเขียนและภาษาพูด
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น(ท-ป-ศ)

HBE491

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450)
Professional Experience in Business English
รายวิชาบังคับก่อน : HBE490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานของรัฐบาลและสำนักงานของ
เอกชน ซึ่ งมี ก ารใช้ภ าษาอั งกฤษ และมีก ารติด ต่อ โดยการสนทนาและโดยการเขี ยนกับ ผู้ ที่ ไม่พู ด
ภาษาไทย
HBE492

โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5(350)
สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Special Projects to Enhance Communicative English Skills for
Professional Experience in Business English
การศึกษาข้อมูลของข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนที่นัก ศึกษามีความคาดหวังและ/
หรือสนใจจะเข้าทำงาน รวมถึงลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อทราบถึงลักษณะ
การใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสม ที่อาจต้องใช้กับหน่วยงาน หรือเพื่อจัดเป็นโครงการต่างๆ ที่
ผู้เรียนสนใจภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
HBE495

การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Business English
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่ อนไปสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ การปฐมนิ เทศ
การอบรมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการพั ฒนาทักษะอาชีพ และจำเป็น ต่อความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ
HBE496

สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
6(640)
Cooperative Education in Business English
รายวิชาบังคับก่อน : HBE495 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
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MBA101

การบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Administration
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ รูป แบบการประกอบธุ รกิ จ โครงสร้างองค์ ก รธุร กิ จ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารการตลาด การบริหารการการผลิต การบริหาร
การเงิน และการบั ญ ชี การบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ธุ ร กิ จ ระหว่ างประเทศ ปั จ จั ย แวดล้ อ มข อง
การบริหารธุรกิจ หลักการบริหาร การบริหารความเปลี่ยนแปลง การจัดการองค์ความรู้ องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และการควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
MMK102

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
แนวความคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้ บริโภคเพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยปัจเจกชน ปัจจัยทางจิตวิทยา และ
ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโ ภค รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
MDB105

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Innovation and Technology for Digital Business
เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันในการบริห ารจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล แนวคิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในธุ รกิจ บทบาทของเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้
เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจดิจิทัล กรณีศึกษาเครื่องมือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปัจจุบันในสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจดิจิทัล
MGM201

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
รูป แบบการจั ด ตั้ งธุรกิ จ ทั้ งเจ้ าของคนเดี ย ว ห้ างหุ้ น ส่ ว นจำกั ด และบริษั ท จำกั ด
องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม สภาวะการแข่งขันของคูแ่ ข่งขันในตลาดและเทคโนโลยี และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
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3.2

ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
1 นางสาวฤทัย
สำเนียงเสนาะ

ตำแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

2565 2566 2567 2568

ค.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2 นายศิวนนท์
อาจารย์ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
นิลพาณิชย์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
3 นางสาว
ผู้ช่วย
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
วรวรรณ
ศาสตราจารย์ เพื่ออาชีพ)
วงศ์ศรีวิวัฒน์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
4 นายวุฒินันท์ อาจารย์ ดร. ปร.ด. (ภาษาศาสตร์
สีเตชะ
ประยุกต์)
M.A. Linguistics

5 นางนฤมล
สเนลโกรฟ

อาจารย์

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 12 12 12 12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 12 12 12 12

สถาบันราชภัฏ
2545
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 12 12 12 12

University of Delhi,
Delhi, India.
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและ
สถาบันบัณฑิต
การสื่อสาร)
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

2545
2543
2540
2560 12 12 12 12
2546
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1

ชื่อ–นามสกุล
นางสาวฤทัย
สำเนียงเสนาะ

2

นายศิวนนท์
นิลพาณิชย์

3

นางสาววรวรรณ
วงศ์ศรีวิวัฒน์

4

5

นายวุฒินันท์
สีเตชะ

นางนฤมล
สเนลโกรฟ

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

อาจารย์ ค.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
ผู้ช่วย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
ศาสตรา เพื่อ
จารย์ อาชีพ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
อาจารย์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์
ดร. ประยุกต์)
M.A. Linguistics

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2565 2566 2567 2568

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 12

12

12

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 12

12

12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 12

12

12

12 12

12

12

12 12

12

12

สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

University of Delhi,
Delhi, India.
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัย
พธ.บ.
มหาจุฬาลงกรณราช
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาและ
สถาบันบัณฑิต
การสื่อสาร)
พัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

29
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กำหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนสำหรับ
นั กศึ ก ษาที่ ต้ องการปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ กษา นั กศึ ก ษาต้ อ งลงเรียนรายวิช าสหกิ จศึ ก ษาสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาได้ ก็จะเป็น
การอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชี พสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งนี้นักศึกษา
สามารถไปฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ ก ษาในหน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ สถาน
ประกอบการภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ดุลยพินิจที่คำนึงถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีสัมมาคารวะ
3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการให้บริการ
4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้และทั กษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ในการปฏิบั ติ งานจากสถานประกอบการ
ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมากยิ่งขึ้น
2) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติและ
กฎระเบียบ
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
3) สามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่เรียนมาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทำงานร่ว มกั บผู้ อื่ น ได้ เป็ นอย่างดี มีมนุ ษ ยสั มพั นธ์ ให้ ความร่ว มมือและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2) สามารถแสดงภาวะผู้นำ เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4) มีความสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลื อกใช้ส ถิ ติห รือ คณิ ต ศาสตร์ที่ เหมาะสมในการศึ ก ษาค้น คว้าความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ/หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2) สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและใช้ภ าษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื บค้น
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
3) สามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด และการเขี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4.2 ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ชั้นปี
1

2

3

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นผู้ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานอย่างถูกต้องและมีความรู้ ความเข้าใจทาง
ธุรกิจในเบื้องต้น
ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีคลังคำศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งรูปของการ
พูดและการเขียน โดยการสร้างประโยคพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารที่สอดคล้องกับการใช้
งานในบริบทต่าง ๆ ประกอบกับมีความเข้าใจพื้นฐาน ความรู้ทางธุรกิจเบื้องต้น
รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสาขาวิชา
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถเป็นผู้ ดูแลเฟซบุ๊ก แฟนเพจของสาขาวิชาโดยใช้
รูปภาพประกอบกับการเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
เป็นผู้ถ่ายทอดประโยชน์ในรูปของกิจกรรม โดยมีการประยุกต์ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษและความรู้เชิงธุรกิจเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
มีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความตระหนักระหว่างการสื่อสารกับ
วัฒนธรรม และความหลากหลายของการใช้งานภาษา สามารถใช้เทคโนโลยีหรือ
โปรแกรมการนำเสนอ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสาขาวิชา อีกทั้งมี
การประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษและ/หรือความรู้เชิงธุรกิจที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้น
ช่วยงานชุมชนร่วมกับสาขาวิชาและคณะ
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยระบุกลุ่มลูก ค้า
ได้และมีการจัดการรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง
เป็นผู้สร้างเนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นทางการได้
ผู้เรียนบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านกับหลักภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อโต้ตอบ
การสนทนาทั้งด้านการพูด การเขียน และการแปล ในอาชีพต่างๆ สามารถใช้ความรู้
ทางภาษาอังกฤษเพื่อร่วมเขียนบทความและ/หรือรายงานภาษาอังกฤษร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชา รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสาขาวิชา และได้มี
ส่วนช่วยงานชุมชนร่วมกับคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการริเริ่มกิจกรรมทาง
ธุรกิจอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิน่
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถเปิดกลุ่มติวภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์
(แบบไม่แสวงหารายได้) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษา
ตอนต้นได้
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ชั้นปี
4

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นผู้มีความพร้อมในประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความรู้ ความเข้าใจการประกอบธุรกิจในเบื้องต้น
ผู้เรียนมีความพร้อมในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับความรู้
ทางธุรกิจ เพื่อการสื่อสาร การนำเสนอในงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่าน
การทดสอบความสามารถด้านภาษา รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สาขาวิชา และมีส่วนช่วยเหลืองานต่างๆ ในองค์กรที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถต่อยอดธุรกิจอย่างง่ายได้ และหรือเขียนบทความ
วิชาการร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาได้

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โดยใช้ดุลยพินิจที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
4) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีสัมมาคารวะ
5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการให้บริการ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและงานกลุ่มให้นักศึกษานำเสนอ
3) อาจารย์สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
4) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการ
ให้บริการ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรม
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3) นักศึกษาประเมินตนเอง
4) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
5) ประเมินจากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
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2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้ถูกต้อง
3) มีความรู้พื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษและความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจอย่างเป็นระบบ
เข้าใจหลักการและทฤษฎีทเี่ อย่างถูกต้อง เป็นระบบ
4) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาทางธุรกิจในเบื้องต้นเพื่อทำ
กิจกรรมหรือโครงการร่วมกับสาขาวิชาของตนเองหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งในและนอกคณะได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3) ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
4) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
5) ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
6) จั ดโครงการและกิ จกรรมเสริม หลั ก สู ต รเพื่ อให้ นั กศึ ก ษาได้ บู รณาการความรู้
ภาษาอังกฤษกับสาขาวิชาอื่นๆ
7) ให้ผู้เรียนนำเสนอ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สังเกตพฤติกรรม
2) นักศึกษาประเมินตนเอง
3) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
4) ประเมินจากการนำเสนอ
5) ประเมินผลจากการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
6) การสอบปฏิบัติ
7) การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทั ก ษะการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณอย่ า ง
สม่ำเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
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4) สามารถสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
5) สามารถบู ร ณาการความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิช าภาษาอั งกฤษและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหา
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น
5) สอนแบบตั้งคำถาม
6) ใช้สื่อการเรียนการสอน
7) ให้ผู้เรียนนำเสนอ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม
2) นักศึกษาประเมินตนเอง
3) นักศึกษาประเมินเพือ่ นร่วมกลุ่มกิจกรรม
4) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
5) ประเมินจากการนำเสนอ
6) การสอบปฏิบัติ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้ น ำ ผู้ ต าม และการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) สามารถแสดงภาวะผู้นำ เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) สอนแบบตั้งคำถาม
3) ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่มซึ่งให้นักศึกษาแสดงบทบาทภาวะผู้นำ
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5) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
6) ให้ผู้เรียนนำเสนอ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม
2) นักศึกษาประเมินตนเอง
3) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
4) ประเมินความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ
6) ประเมินจากการนำเสนอ
7) การสอบปฏิบัติ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทั กษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถเลือกใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
5) สามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด และการเขี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) มอบหมายงานกลุ่มให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
3) การมอบหมายงานให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองและนำเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มอบหมายให้ทำโครงงาน หรือการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ที่ต้องวิเคราะห์โดยใช้ทักษะทางสถิติและคณิตศาสตร์
5) ให้ผู้เรียนนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม
2) นักศึกษาประเมินตนเอง
3) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
4) ประเมินจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ประเมินจากความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สถิติและคณิตศาสตร์
6) ประเมินจากความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
7) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลั กสู ต รสู่ ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

1. HBE101 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
2. HBE102 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
3. HBE103 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
4. HBE111 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
5. HBE121 โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
6. HBE122 ไวยากรณ์และคำศัพท์
ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
7. HBE200 ภาษาและภาษาศาสตร์
เบื้องต้น
8. HBE201 การพัฒนาความคล่องใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
9. HBE202 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูง
10. HBE211 การเขียนระดับย่อหน้า
และเรียงความ

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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1

11. HBE221 ภาษาอังกฤษในบริบท
ทางสังคม
12. HBE222 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม

13. HBE301 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
14. HBE311 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
15. HBE331 การอ่านวิเคราะห์
16. HBE332 ภาษาอังกฤษสำหรับ
วัฒนธรรมไทยศึกษา
17. HBE341 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
18. HBE342 ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานเลขานุการและสำนักงาน
19. HBE343 ภาษาอังกฤษสำหรับ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา
20. HBE345 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การบริการด้านสุขภาพ
21. HBE346 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาดดิจิทัล

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

22. HBE347 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
23. HBE348 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
24 HBE350 ภาษาอังกฤษสำเพื่อ
ธุรกิจการนำเข้าและส่งออก
25. HBE351 ภาษาอังกฤษในงาน
โลจิสติกส์
26. HBE361 ทฤษฎีและ
การปฏิบัติการแปลเบื้องต้น
27. HBE401 ทักษะการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษ
28. HBE441 ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานบริการภาคพื้นดินและ
บนเครื่องบิน
29. HBE461 การทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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30. HBE490 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
31. HBE491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
32. HBE492 โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
33. HBE495 การเตรียมสหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
34. HBE496 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

4

5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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รายวิชา
1

2

1

2

1

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

35. MBA101 การบริหารธุรกิจ
36. MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค
37. MDB105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับ
ธุรกิจดิจิทัล
38. MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด ผลและการสำเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 กำหนดให้ ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกัน คุณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก
การวัดและประเมิน ผล จากคะแนนสอบและงานที่ มอบหมายและอื่นๆ ต่อจากนั้นมี การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะตามลำดับ
2.1.3 ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.1.4 การทวนสอบจากสถานประกอบการ มีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาโดยสถานประกอบการ
2.1.5 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะและมหาวิทยาลัย
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึ กษา โดยการการทำวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล การวิจัยอาจจะดำเนินการดังนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ ใช้แบบสอบถามผู้ประกอบการ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5
3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้ านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6) ความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ต ร หรือ เป็ น อาจารย์ พิ เศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จำนวนสิทธิบัตร (2) จำนวนรางวัลทาง
สั งคมและวิ ช าชี พ (3) จำนวนกิ จ กรรมการกุ ศ ลเพื่ อ สั งคมและประเทศชาติ (4) จำนวนกิ จ กรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรมีความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่าเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว โดยหลักสูตรมีความคาดหวัง
ให้บัณฑิตสามารถเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้ ในขณะเดียวกันยังคง
สามารถเข้าใจทฤษฎีและกระบวนการทางภาษา เพื่อการใช้ทักษะทางภาษาในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชั้นปี
1

2

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นผู้ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานอย่างถูกต้องและมีความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจใน
เบื้องต้น
ผลปลายทาง: นั ก ศึ ก ษาสามารถเป็ น ผู้ ดู แลเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของสาขาวิ ช าโดยใช้
รูปภาพประกอบกับการเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ส าขาวิ ช ายั งคาดหวั งให้ ผู้ เรีย น ได้ ร่ ว มศึ ก ษาการทำงานในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
ภายใต้ ป ระเด็ น การทำงานที่ เหมาะสม เพื่ อ ช่ ว ยนำข่ า วสารทั้ ง จากคณะและ
มหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย
เป็นผู้ถ่ายทอดประโยชน์ในรูปของกิจกรรม โดยมีการประยุกต์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
และความรู้เชิงธุรกิจเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยระบุ กลุ่มลูกค้าได้
และมีการจัดการรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้สาขาวิชายังคาดหวังให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลือ
งานในชุ มชน ที่มีฐานการพั ฒ นามาจากมหาวิทยาลั ย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกั บสิ นค้าใน
ชุมชนท้องถิ่น โดยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ ที่ศึกษามา เพื่อนำมาวางแผนการ
จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
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ชั้นปี
3

4

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นผู้สร้างเนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นทางการได้
ผลปลายทาง: นักศึกษาสามารถเปิดกลุ่มติวภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ (แบบ
ไม่แสวงหารายได้) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้นได้
นอกจากนี้สาขาวิชายังคาดหวังให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและให้บริการ
ทางวิชาการ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แก่โรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้มีความพร้อมในประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความรู้ ความเข้าใจการประกอบธุรกิจในเบื้องต้น
ผลปลายทาง: นั ก ศึกษาสามารถต่อยอดธุร กิจอย่างง่ายได้ และหรือเขียนบทความ
วิชาการร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาได้
นอกจากนี้สาขาวิชายังคาดหวังให้ผู้เรียน ใช้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้ฝึกฝน
มาตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ สมัครงานในสายงานที่ตน
มีความเข้าใจและรักในงานได้

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารสำเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รจำนวน 127 หน่ ว ยกิ ต โดยได้ รับ ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย
ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุป ริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุ ณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดต่า ง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด การอบรมอาจารย์ ใหม่ โดยทุ ก คนต้ อ งผ่ า นการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุก
คนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ทีไ่ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2.1.2 สนั บ สนุ น และส่ งเสริมให้ อาจารย์ผู้ ส อนได้เข้าร่ วมอบรม สั มมนาเพื่อพั ฒ นาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือ
วิชาชีพ โดยให้ไปอบรมหรือประชุมสั มมนาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และวิชาการอื่นๆ อย่าง
น้อยปีละ1 ครั้ง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.2 สนั บ สนุ น และส่ งเสริมให้ อาจารย์ทำผลงานทางวิช าการ เพื่อให้ มีตำแหน่ งวิช าการ
สูงขึ้น
2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ทั้งการวิจัยในสาขา
วิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ
2.2.4 สนั บสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้ นในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2.5 สนั บ สนุ น และส่ งเสริม ให้ อ าจารย์ ได้ ไปศึ กษาดู งานในสถาบั นอุ ดมศึ กษาทั้ งในและ
ต่างประเทศ
2.2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.7 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษา
อื่นทั้งในและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ซึ่ งทำหน้ า ที่ ในการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และการเรี ยนการสอน ตั้ งแต่การวางแผน การควบคุ มคุ ณภาพ การติ ดตามประเมิ นผลและการพั ฒนา
หลักสูตร
1.1.2 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ต้ อ งอยู่ ป ระจำหลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา โดยจะเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต ร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรต้ องมีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
กำหนดให้ อาจารย์ป ระจำหลักสูตรมีคุณวุฒิ ต รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอนขั้นต่ำ
ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต ำแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ ำ กว่ าผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และมี ผ ลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จั ด ให้ มีก ารผลิ ตบั ณ ฑิ ต หรื อการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้ เรียนมี ค วามรู้ในวิช าการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
คือเป็ นผู้มีความรู้ มีคุ ณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒ นาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เพื่ อการดำรงชีวิตในสั งคมได้อย่างมี ความสุ ขทั้งร่างกายและจิตใจมี ค วามสำนึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมี คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 คือ
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มรี ายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
3.1.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งทำหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งกำหนดชั่ ว โมง
ให้ ค ำปรึ กษา (Office Hours) เพื่ อให้ นั กศึ กษาเข้ าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้อ งมีที่ ป รึกษากิจ กรรม
เพือ่ ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้อง
ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในตลาดแรงงานของสังคมมีสูง
3.2.2 จาก ผล สำรวจเพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร พ บ ว่ าผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต้ องก ารบั ณ ฑิ ต
ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การนำเสนองานและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิว เตอร์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่ งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดำเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
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2) มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มี ก ารคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ ห ม่ ต ามระเบี ย บและหลั ก เกณ ฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้ นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร และผู้ สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบั ติให้กับนั กศึกษา ดังนั้ นคณะฯ ต้องกำหนดนโยบายว่าให้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของรายวิชา และมี อาจารย์ประจำเป็ นผู้ รับผิ ดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์ พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท
ต้องมีป ระสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่ส อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้ เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อ ง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตัง้ อาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
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4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2) อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามโครงสร้ า งคณ ะ โดยรองคณ บดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
ประธานหลั กสู ตรทำหน้ าที่จั ด การเรีย นการสอนและบริห ารจัด การหลั กสู ตรให้ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบ ริ ห ารห ลั ก สู ต รต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ า น ห ลั ก สู ต รระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทำหน้าที่
ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มี ค ณ ะก รรม ก ารป ระ จ ำห ลั ก สู ต ร ท ำห น้ าที่ ก ำห น ด น โย บ าย แ ผ น งาน
และแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลั กสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนพั ฒ นามหาวิทยาลัย โดยยึด มาตรฐานวิชาการและวิช าชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) กำหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณ ะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้ งการ
3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ ของหลั กสูตรให้ ส อดคล้ องกับสภาพสั งคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพของหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ล ะรายวิชาที่เหมาะสมและเพี ยงพอกับจำนวนนักศึกษา
ทำการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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6) รับ ผิดชอบในการกำหนดแหล่ งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจากอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศก์ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลั กสู ตรมอบหมายผู้ ส อนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุ ป กรณ์ การเรียนการสอน
สื่ อ การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่ ง อำนวยความสะดวกอื่ น ๆ รวมทั้ ง การติ ด ตาม
ผลการเรียนการสอนและการจัดทำรายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ทำระบบสั งเกตการณ์ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิช าสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนจั ด กระบวนการเรีย นรู้ที่ เน้ น ความใฝ่ รู้ข องผู้ เรีย น
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทำระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย น ก ารส อ น ใน แต่ ละปี สาข าวิ ช าจั ด ท ำร่ า งรายงาน
ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรประจำปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้ก ลยุ ท ธ์ การสอน และสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ ส่ งผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิช าเสนอแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
หลั กสู ตร โดยประเมิน จากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการดำเนิน งานหลั กสู ตร และจัด ประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
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5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้ มีการปรับปรุงหลักสู ตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บั ณ ฑิต การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ มีผ ลกระทบต่อลั กษณะที่พึ งประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดำเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสู ตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนำระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กำหนดผู้สอน
2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 – 4
3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัตใิ นระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2) นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน
5.3) ประเมินกระบวนการ
5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5.5) ดำเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดำเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กำกับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดำเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
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3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัด สรรงบประมาณประจำปี ทั้ งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตำรา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเพี ย งพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณ ะฯ มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั งสื อ ตำรา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
1) สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิ บั ติ การและการทำวิจัย ใช้ ส ถานที่ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
จำนวน
Language Resource Center (MS213)
1 ห้อง
Language Resource Center อาคารศูนย์ภาษา
1 ห้อง
Activities Room (MS211-MS212)
1 ห้อง
Sound Laboratory
2 ห้อง
Self–Access Center ทีศ่ ูนย์ภาษา
2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ห้อง
หนังสือภาษาอังกฤษ
3,000 เล่ม
นิตยสารและวารสารภาษาอังกฤษ
300 ฉบับ

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หล่ ง ความรู้ ที่
สนั บ สนุ น วิ ชาการทางสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษและสาขาวิ ชาอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งมี หนั งสื อทางด้ าน
ภาษาอังกฤษมากกว่ า 140,000 เล่ ม และมี วารสารวิช าการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มี ตำราที่
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เกี่ยวข้องกับ ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตำรา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซือ้ หนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้องจัดสื่ อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัล ติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทำหน้าที่ประเมิ นความพอเพียง
ของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนิน การบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่ อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ ป ระจำหลั กสู ตรอย่ างน้อ ยร้อ ยละ 80 มีส่ ว นร่ว มในการ X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีร ายละเอี ย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ X X
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอีย ดของรายวิช า และประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) X X
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนิน การของรายวิชา และประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนิน การของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X X
ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีทแี่ ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน X X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจำทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ X X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา X X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาปี สุ ดท้ าย/บั ณ ฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

X

55
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุ ทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตร และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่ว นช่วงหลังการสอนให้มีก าร
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทัง้ สำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่ งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่ างน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช าอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ การแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อ ให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวั นที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบั นอุ ดมศึ กษา” หมายความว่า สถาบั นการศึกษาที่ มีการจั ดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิ ทยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่ ว ยงานที่ มีห ลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรื อ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก รณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
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“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ “คณะกรรมการวิชาการ”
หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจำหลั กสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจำ” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นั ก ศึ กษา” หมายความว่า นัก ศึกษาที่ ศึ กษาในหลั กสู ต รระดับ อนุ ปริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบี ยนเรียนและศึกษา
เป็ น รายวิช าเพื่ อ สะสมหน่ ว ยกิ ต ในหลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึ กษาปกติ” หมายความว่ า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่ ว ยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนำหน่ว ยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การนำหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การนำเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลักสู ตรสถาบั น อุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ ว และการเทียบโอนความรู้และการให้ ห น่ว ยกิต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานมาใช้
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นำมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ กำหนดไว้แล้ ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ 5 ให้ อ ธิก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ มี อ ำนาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปั ญหาเกี่ยวกั บการปฏิบัติตามข้อบังคั บนี้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้ อ 6 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจำหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อำนาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
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9.4 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ9.5 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ างประกาศ ระเบี ย บ หรือ ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนำเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 กำกั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสำเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งบริห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ตำรา และสื่ อ
ประกอบ การเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากำลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
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12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดำเนินการพัฒนานักศึ กษาทุกชั้นปี ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่ นกรองการประเมินผลการผลิ ตบั ณฑิ ตประจำปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจำหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจำทีม่ คี ุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จั ด ทำโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ตำรา สื่ อ ประกอบการเรีย น
การสอน และจั ดทำแนวการสอน รายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดำเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทำอัตรากำลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดำเนิ นการพั ฒ นานักศึกษาทุกชั้ นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ดำเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจำปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดำเนิ น งานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ทำหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค ำปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรีย น แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริ ญ ญาตรี ใช้ ร ะบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่ อจากภาคการศึ กษาที่ 2 โดยให้ มี จ ำนวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าเที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกำหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กำหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ ก ไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาปกติ ไม่ น้ อยกว่ า 9 หน่ วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่ วยกิ ต และ
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจั ดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็ นการจั ด
การศึกษาทีก่ ำหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ (International Education) เป็ น ก า ร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ น ความ ร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่ วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่ นเดียวกับหลักสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึ กษาหลักสู ต รควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับ ปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสู ตร
โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ป ริ ญ ญ าที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็ นการจั ดการศึกษาที่ ให้ ผู้ เรียนที่ ส ำเร็จปริญ ญาตรีแล้ วมาศึก ษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ ำนวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ ำนวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จำนวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.1.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (4 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (5 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อ เนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึก ษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริ ญญาตรี 5 ปี ต้องสำเร็ จ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
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22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มีคุณสมบั ติตามที่ กำหนดไว้ในหลั กสู ตรที่จะเข้ าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ำกว่ าชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคณ
ุ สมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษ าที่ มี ก ารลงท ะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึ กษาปกติไม่น้ อยกว่า 9 หน่ ว ยกิต และไม่ เกิน 22 หน่ ว ยกิต และภาคฤดูร้อนไม่ เกิ น
9 หน่วยกิต
25.2 นั กศึ ก ษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกำหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
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26.2 กำหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี ก ารลงทะเบี ยนเรี ยน และการชำระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หรือภาคการศึกษาที่นักศึ กษาจะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือกรณีจะขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดี เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจำเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิช าในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปและหมวดวิช าเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจำเป็ นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
26.5 เมื่อ พ้ น ระยะเวลาที่ มหาวิท ยาลั ยกำหนด มหาวิท ยาลั ยจะไม่อ นุญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียน เว้น แต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับ อนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีทไี่ ด้รับมอบหมายก่อนหมดกำหนดการลงทะเบียนเรียน
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26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลั กสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นั กศึกษามีสิ ทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้ นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
26.8 นักศึกษาทีเ่ รียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบี ยนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำได้
ต่อเมื่อ ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากคณบดีของคณะที่ รายวิช าสั งกั ด โดยจำนวนหน่ว ยกิตและค่ า คะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ำนี้ต้องนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ำอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตร
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28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจำนวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นั กศึกษาจะสำเร็จการศึ กษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ กษาต้ องยื่ นคำร้ องขอเปิ ด หมู่ พิ เศษภายในสั ปดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าต้ อ งกระทำภายใน 3 สั ป ดาห์ แ รกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์ แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจำเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จำนวนหน่วยกิต
ทีค่ งเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดำเนินการให้ เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
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ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชำระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั ก ศึ กษาให้ ดำเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึก ษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมิ นผลการศึกษารายวิชา ให้ เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจำเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ทปี่ รึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถอื ว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดำเนินการให้ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
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หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีคา่ ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0
ระบบนี้ ใช้ ส ำหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิช าที่ บั งคั บ เรีย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ำกว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ำกว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มคี ่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผลการประเมินผ่าน
NP (No Pass)
ผลการประเมินไม่ผ่าน
W (Withdraw)
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา
I (Incomplete)
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
Au (Audit)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต
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ระบบนี้ ใช้ สำหรั บการประเมิ นผลรายวิ ชาที่ หลั กสู ตรบั งคั บให้ เรียนเพิ่ มตาม
ข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้ส ำหรับการลงทะเบีย น
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
กรณี รายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะและรายวิช า
ที่สภามหาวิทยาลัย กำหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกำหนดเพิม่ เติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สำหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส ำหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย กำหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สำหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สำหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรี ยนไม่ส มบู รณ์ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้ องดำเนินการขอรับการประเมินผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดำเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทำงานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ ผู้ สอนประเมิ นผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอ ยู่ให้ เสร็จสิ้ นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กำหนด หรือสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กำหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นำมาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ำกับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ำให้เว้นการนั บหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำลั งศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดี ที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
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ข้อ 40 การนั บจำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คำนวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็ นตัวตั้ งและหารด้วยจำนวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคำนวณดังกล่ าวให้ ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด การคำนวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึ กษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I ให้ ค ำนวณค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิช าเดิมที่ได้รับ ผล
การศึกษาเป็ น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิช าใหม่เพิ่มเติม เพื่ อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย ให้ถึ ง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนำค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ข้ อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น อั น ไม่ อ าจก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคำร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดำเนินการตามทีห่ ลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกำหนด
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48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต่ าง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาย้ า ยคณะ เรีย นมา ให้ เป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึ กษาจึงจะขอสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องชำระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บ โอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ ะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่ พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
4 9 .2 .3 ได้ ศึ ก ษ าอ ยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พั กการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
49.2.5 นั กศึกษาที่ โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลั ยไม่น้ อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็ นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์แ ละเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ ท ำงานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมั ธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเข้ าศึ ก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่ มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้ อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
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53.1.3 เป็ น รายวิช าหรือกลุ่ มวิ ช าที่ ได้ ระดั บ คะแนนไม่ ต่ ำกว่ า C หรือ ได้
ค่าระดับ คะแนน 2.00 หรื อ เที ย บเท่ าในรายวิช าที่ มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ค่ าระดั บ และได้ผ ลการ
ประเมิน ผ่ านในรายวิชาที่ไม่ป ระเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ำกว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นกำหนด
53.1.4 จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กำลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกินชั้ น ปี แ ละภาคการศึ ก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ มี นั ก ศึ ก ษาเรีย นอยู่ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณี ที่ไม่เป็ นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้ อยู่ในดุล ยพินิ จของ
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ ท ำงาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จ ากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทำงาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสำหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทำงาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ ค ณะ หรื อ หลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรื ออบรมที่ จั ดโดยหน่ วยงานต่ างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเที ยบได้ไม่ต่ำกว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสำหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่ จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนำมาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดั บคะแนน
เฉลี่ยสะสม
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53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบทีค่ ณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้ เชี ยวชาญในหลั กสู ตรที่ จะขอยกเว้น การเรีย น
รายวิชาจำนวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคำแนะนำของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิ ชาดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กำหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุ มัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจำนวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจำนวนหน่วยกิ ต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจำนวนหน่วยกิตได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคำขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรี ยนทั้งหมดในภาคการศึ กษานั้ น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจำเป็นส่วนตัวอาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น คำร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอำนาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อ คณ บดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกำหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจำเป็นที่จะต้ องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ ยื่นคำร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคำร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นั กศึ กษาที่ ป ระสงค์จะลาออกจากความเป็ น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย ให้ ยื่ น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมตั ิให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
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59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนั กศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เต็ ม เวลาให้ น ำภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณี ที่ ภ าคการศึกษานั้นมีผ ลการเรียน “I” ไม่ต้องนำมาคิด ให้ คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นั กศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึ กษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคำร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสำเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจำนง
ขอสำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัตอิ นุปริญญาหรือปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

80
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้ วนตาม
ข้อบังคับการจั ดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสำเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จำเป็ น ต้องยุ ติ การศึ กษา สามารถยื่ นขอสำเร็จการศึ กษาในระดั บอนุปริญญาของแต่ละหลั กสู ตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสู ตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกี ยรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สำหรับนัก ศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทัง้ นี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งสุดในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน
แต่ละคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

82
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้ว ยการจัด การศึ กษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
““อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ หารและพั ฒนาหลั กสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุ มคุณภาพ การติดตาม
ประเมิ นผล และการพั ฒนาหลั กสู ตร อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรต้ องอยู่ ประจำหลั กสู ตรนั้ นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริ ญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต่ างจากที่ กำหนดไว้ ในข้ อบั งคั บนี้ ก็ ได้ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลเพื่ อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๗ ให้ เพิ่มข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๘ ให้ เพิ่มข้อ ๒๓/๑ แห่ งข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้ น หรือหลักสูตร
อื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(๒) ไม่ เป็ น คนวิก ลจริต และไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ายแรงหรื อ โรคอื่ น ซึ่ งสั งคม
รังเกียจ
(๓) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
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๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้ นทะเบียนเป็นนั กศึ กษา สำหรับ หลั กสู ตรอบรมระยะสั้ น หรือ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จั งหวัดปทุ ม ธานี ว่า ด้ว ยการจัดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิ ต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต
๒๕.๒ นั ก ศึ ก ษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๒๕.๓ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“๒๖.๓.๑ วิชาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จำเป็นต้องเรียนเพื่อให้
ครบโครงสร้างในการสำเร็จการศึกษา
๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
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ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
๓๕.๑ นั กศึ กษาต้ องฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ สหกิ จศึ กษา หรื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์
๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศั กยภาพการเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งประพฤติ ต นตามระเบี ย บและปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกำหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและดำเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง
๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลสำหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย กำหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๓๗.๔.๒ กรณี นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่ รายวิช านั้ น สั งกัด ภายใน ๒ สั ปดาห์ ห ลั งจากเปิดภาคการศึ กษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุม
สอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรีย น
ตามคะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามกำหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น
“F””
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่ม ข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
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“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มข้อ ๖๑/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๑/๑ นั กศึก ษาที่ ถือว่าสำเร็จการศึก ษาตามหลั กสู ต รอบรมระยะสั้ น หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๒๐ ให้ ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๓.๓.๔ การสำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลั ย กำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลั ย ระยะเวลาในการสำเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

88

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
.............................................
โดยที่ เป็ น การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุ มธานี ว่ าด้ว ยการจัด การศึ กษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้ อบั งคับนี้ ให้ ใช้ บั งคั บกับนั กศึกษาที่ ยั งคงมี สภาพนั กศึ กษาในวัน ที่ ประกาศฉบั บนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดปทุม ธานี ว่าด้ว ยการจั ด การศึกษาระดับอนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ
๒๘.๑ รายวิชาใดที่มีที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผล
การศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษา
นั้น
๒๘.๒ รายวิชาใดที่มีที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น D หรือ D+
หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดเป็น
ผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียน
ของภาคการศึกษานั้น
ข้ อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๔๓ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๓ รายวิชาทีไ่ ด้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ ๒๘”
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๘.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๘.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
หรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน หรือแล้วแต่เงือ่ นไข
ของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมีป ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่ พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนำความรูไปใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สำหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี เดิ มมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ระบุ ไว้ว่า มหาวิท ยาลั ยอาจจัดวิ ชาศึกษาทั่ วไปในลั กษณะจำแนกเป็น รายวิช า หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิ ชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้ น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริง เรีย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง นำความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจำวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และทำโครงการต่างๆ (Project-based)
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ให้นักศึกษานำมาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team
Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน
เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะและความรู้ของนักศึ กษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสำนึกใน
ความเป็นไทย สำหรับอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจั ดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง ได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญ หาพบว่ายังขาดการฝึ ก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนั กศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำเป็นเอกสาร
สมอ.08 นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุ มครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทำ
ให้นักศึกษามีความจำเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทำงานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้ น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็ น พลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทำให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จำนวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจำแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนำ
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่า งต่อเนื่อง
ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ความสามารถคิด วิเคราะห์ อย่างมี วิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสั มพั น ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดำรงชีวิ ต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กำหนดการเปิดสอน
เปิ ดสอน หมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุ งเล็ กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจำจาก หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณ าจารย์ คณ ะต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ารั บ การอบรมวิธีก ารจั ดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป็ น ฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิช าศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จไปเป็นบั ณฑิต
ที่มีคุณ ลั กษณะตามวัตถุป ระสงค์ ของหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป ทั้ งนี้ อาจารย์ผู้ สอนรายวิช าเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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8. หลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้ อ 8.1
สถาบั นอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลั กษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อหาวิ ช าครอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั งคมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
หน่วยกิต
VGE101
ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
VGE108
ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and
Global Communities
VGE109
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
VGE111
ทักษะการรู้สารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Literacy Skills
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
10
หน่วยกิต
VGE106
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
VGE107
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
VGE110
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence
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8.3 คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภู มิพ ลอดุ ล ยเดช พระอัจ ฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความสำคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนำเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์ อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึง ถึงบริบทของสั งคมไทย และสากล การแนะนำตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึ ก และพั ฒ นาการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ พัฒ นาทั กษะการเรียน โดยเน้น การอ่าน
เพื่ อหาหั ว เรื่อง การอ่านจั บ ใจความสำคัญ และรายละเอีย ด การเขี ยนสรุ ปความเรื่องที่ อ่านจาก
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดแนวคิ ดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
เจตคติ ท างวิท ยาศาสตร์ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานการคำนวณทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ เพื่ อ นำไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี พ ฤติ ก รรมการสร้ างสุ ข ภาพกาย จิ ต และสั งคม
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ย า การออกกำลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึกษาความหมาย ที่ มาของความเป็ นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้ นจาก
การเข้ าสู่ ค วามเป็ น สากล เช่ น ประชาคมอาเซี ย น ประชาคมโลก เรีย นรู้ และปรับ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
VGE109

อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้นำ และผู้ตาม มีส่วนร่ว มในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)
2(1-2-3)
การเป็น พลเมืองดิจิทัลที่สามารถรัก ษาอัตลั กษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจั ดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รั กษาข้อ มูล ส่ วนตัว และบริห ารจั ดการข้อ มูล ที่ ทิ้ งไว้ บ นโลกออนไลน์
คิดอย่ างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่ อในโลกยุ คดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือ ดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทั ล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
2(1-2-3)
ความหมาย ความสำคัญ ของกระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะการรู้ส ารสนเทศ ได้ แ ก่
การวิเคราะห์ ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคั ดเลือกแหล่ งสารสนเทศ
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุท ธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนำเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) กำหนดกติ กาในห้ องเรียน เช่ น การเข้ าชั้ นเรียนให้ ตรงเวลา การแต่ งกายที่ เป็ นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ทำโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดำเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทำ โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นำให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
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3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทำ และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิ ชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้ นให้ ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ โดยผ่ าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การจัดทำโครงการ/โครงงานประจำวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทำโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทำโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ำเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิ ปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้จริง
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3) จัดทำโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนำเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนำเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นำ ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้ านทั กษะในการวิเคราะห์เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและ
นำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทั กษะในการวิเคราะห์เชิ งตั วเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต
และฐานข้อมูลต่างๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น ผลจากการการใช้ ทั กษะวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดำเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ
3) ผลงานการทำรายงาน และการนำเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
VGE109 อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตวไลยอลงกรณ์
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
VGE111 ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2

















1

2
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ภาคผนวก ค
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 1473/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................................................
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์
สีเตชะ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ
วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
3. อาจารย์ฤทัย
สำเนียงเสนาะ กรรมการ
4. อาจารย์ศิวนนท์
นิลพาณิชย์
กรรมการ
5. อาจารย์นฤมล
สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาจารย์ ดร.วุฒิ นั น ท์ สี เตชะ ประธานแจ้งให้ กรรมการหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจำ
หลักสูตรทุกคนทราบถึงกำหนดการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สารทางธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง 2564 และได้ แ จ้ งความจำเป็ น ของการปรั บ ปรุ งรายวิช าใน
หลักสูตรและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาเสนอปรับปรุงคำอธิบายรายวิ ชาต่างๆ
ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
เนื่ อ งจากหลั กสู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อสารนานาชาติ
(หลั ก สู ตรนานาชาติ ) ได้ เปิ ดหลั ก สู ต รใหม่ในปี 2562 เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและของโลก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ จึงเห็นสมควรเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร
จากเดิมเปลี่ยนแปลงเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ จ
หลักสูตรปรับปรุง 2564 โดยคณะกรรมการในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในส่วนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาในรายวิชา
ต่างๆภายในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ จ โดยมีการกำหนดการปรับปรุงหลักสูตร
ดังต่อไปนี้
พ.ค. – มิ.ย 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร
ก.ค. 2563
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกวิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ค. – ส.ค.2563 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงฯ
ส.ค. – ก.ย. 2563 นำหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจากการวิพากษ์ เสนอต่อสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ก.ย. – ต.ค. 2563 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ
พ.ย. – ธ.ค. 2563 นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ธ.ค. 2563
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ม.ค. 2564
นำเสนอหลักสูตรต่อสกอ.
ม.ค. 2564
ดำเนินการรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
เมื่อประธานกล่าวถึงกำหนดการปรับปรุงหลักสูตร ได้มอบหมายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้
1. ประธานมอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรนำรายวิชาต่างๆ ตามความถนัดและนำเสนอ
ในการประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป
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2.

การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................................................
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์
สีเตชะ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ
วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
3. อาจารย์ฤทัย
สำเนียงเสนาะ กรรมการ
4. อาจารย์ศวิ นนท์
นิลพาณิชย์
กรรมการ
5. อาจารย์นฤมล
สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาจารย์ ดร.วุฒิ นัน ท์ ศรีเตชะ ประธานแจ้งให้กรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคนนำเสนอการปรับปรุงรายวิชาต่างๆในหลักสูตรตามความถนัดและร่วมกันหารือปรับแก้
ในแต่รายวิชาอย่างละเอียด รวมทั้งให้คณะกรรมการแต่ละคนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อ
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
2564 ร่วมกัน
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2563
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สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำ
หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ /2563 พุธที่
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมหารื อขอเสนอปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ตามความถนัด
ลงในมคอ.2 โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ปัจจุบันและทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของประเทศไทย ซึ่ง
ดำเนินการหารือร่วมกัน (รายละเอียดดังแนบ)
5.2 อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รได้ ร่ ว มเสนอชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกเพื่ อ วิ พ ากษ์
หลักสูตร รายนามดังนี้
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ เสนอ อาจารย์ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
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อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ เสนอ คุณชามาภัทร สิทธิอำนวย
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ เสนอ คุณนิรมล ผลวิไลและคุณทรงพล แสงพันธ์
หลังจากเสนอผู้ทรงคุณ วุฒิ จากภายนอกเพื่อวิพากษ์หลักสูตรแล้ว ประธานจะดำเนินการทำบันทึก
ข้อ ความและหนั งสื อ เชิญ เป็ น ผู้ ท รงวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต รพร้อ มนั ด หมายผู้ ท รงฯตามกำหนดการที่ ได้
วางแผนทันที
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................................................
ผูม้ าประชุม
1. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์
สีเตชะ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์
ตั้งเคียงศิริสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)
3. อาจารย์ ดร.นครเทพ
ทิพยศุภราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ
วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
5. อาจารย์ฤทัย
สำเนียงเสนาะ กรรมการ
6. อาจารย์ศิวนนท์
นิลพาณิชย์
กรรมการ
7. อาจารย์นฤมล
สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร พร้อมชี้แจงและอธิบายรายละเอียดภาพรวมของ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง 2564 ให้ แ ก่ รองศาสตรจารย์
ดร.สุพงศ์ เคียงศิริสิน และอาจารย์ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อร่วม
วิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
1. อัตลักษณ์ของหลักสูตร / ชื่อหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตร
3. รายละเอียดในหลักสูตร
4. แผนการสร้างหลักสูตร
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5. รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
6. ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร
7. คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่
2/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การวิพากษ์หลักสูตร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงษ์ ตั้งเคียงศิริสิน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาว่ารายวิชา HBE111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ควรมีระดับเดียวหรือไม่
2. รายวิชา HBE301 การพู ดภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรปรับเป็นการฟังและการพูดเชิงธุรกิจ รวมทั้ง
แก้ไขคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
3. รายวิช า HBE311 การเขีย นภาษาอังกฤษธุร กิจ ควรปรับเป็น การอ่านและการเขียนเชิ งธุรกิ จ
รวมทัง้ แก้ไขคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
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4. คำอธิบายรายวิชา HBE101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น และ HBE103 การฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ควรมีความแตกต่างกันมากกว่าเดิม
5. รายวิชา HBE111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ควรระบุว่าจะพัฒนาการเขียนด้าน
ใดบ้าง และเขียนอะไร
6. รายวิชา HBE122 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ อาจปรับเป็น HBE122 ไวยากรณ์และ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ ให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา
7. พิจารณาว่า รายวิชา HBE232 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม ควรใช้คำว่า ต่าง หรือ ระหว่างวัฒนธรรม
8. พิจารณายกเลิกรายวิชา HBE331 สังคมและวัฒ นธรรมศึกษาของประเทศเจ้ าของภาษาอังกฤษ
เนื่องจากปัจจุบันลักษณะของรายวิชานี้อาจไม่จำเป็น หลักสูตรควรเน้นการใช้ภาอังกฤษแบบ Global
Englishes
9. ปรั บ ชื่ อ ภาษาอังกฤษรายวิช า HBE461 ภาษาอั งกฤษเพื่ อการทดสอบมาตรฐาน (English for
Language Proficiency Tests) เป็น English for Language Standardized Tests
10. ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช า HBE121 โครงสร้างไวยากรณ์ ภ าษาอั งกฤษ จาก “การประกอบคำ
ประเภทของคำ โครงสร้างวลีและประโยค และประเภทของประโยคที่สำคัญในภาษาอังกฤษ” เป็น
“การประกอบคำ โครงสร้ า งวลี แ ละประโยค และประเภทของคำและประโยคที่ ส ำคั ญ ใน
ภาษาอังกฤษ”
11. ข้อพิจารณาประการหนึ่งของการปรับหลักสูตรไปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจคือ
ผู้เรียนควรมีความความเข้าใจหรือพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควร การต่อยอด
ความรู้ ด้ านอาชี พ ต่ าง ๆ จึ งจะบรรลุ เป้ าหมาย ดั งนั้ น การปรับ พื้ น ฐานเพื่ อ สร้างความเข้ าใจด้ าน
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนนำไปใช้งานในช่วงระยะเวลาที่จะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ
มาก หรือในอีกกรณีหนึ่งอาจปรับให้สาขาวิชามี รายวิชาด้านธุรกิจไปด้วยเพื่อให้แนวทางการนำไปต่อ
ยอดแก่ผู้เรียนในอนาคต เผื่อในกรณีที่ผู้เรียนอาจมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ยังไม่สูงมาก
และจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ทางธุรกิจพร้อม
ทั้งมีแนวความรู้ทั้งสองด้านไปพร้อม ๆ กัน
การวิพากษ์หลักสูตร
โดย อ.ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรุปได้ดังนี้
1. แก้ไขชื่อสาขาวิชาให้เป็นปัจจุบันในข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร
2. พิจารณาเพิ่มประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษในข้อ 12.2.4
ภายใต้หัวข้อความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาเพิ่มข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อความสำคัญ โดยอาจพูดถึงการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจต่างๆ
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4. พิจารณาเพิ่มข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อวัตถุประสงค์ โดยให้เพิ่มประเด็นเกี่ยวกับ
ธุรกิจ
5. พิจารณาระบุปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาให้ชัดเจน เพราะมีผลกับการประกันหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.1
6. พิจารณาระบุแนวทางแก้ปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจใช้กิจกรรม โครงการต่างๆ
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่
7. พิจารณาปรับชื่อรายวิชา HBE221 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม เป็น ภาษาอังกฤษในบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ
8. สังเกตได้ว่า ไม่มีวิชา Reading ขั้นสูงในกลุ่มวิชาบังคับเลย (มีแค่ HBE111 แค่รายวิชาเดียวและ
เป็น Reading and Writing) ควรเพิ่มวิชา Critical Reading ในกลุ่มวิชาบังคับ 1 รายวิชา และ
Reading in Business ในกลุ่มเอกเลือกอีก 1 รายวิชา
9. วิชากลุ่มฟังพูดและออกเสียงมี 7 วิชา เท่ากับ 21 หน่วยกิต สัดส่วนตรงนี้ดูมากเกินไป เพราะทุก
วิชาอยู่ในกลุ่มบังคับ น่าจะแบ่งน้ำหนักให้กับทักษะอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้การพูด
10. หลักสูตรโดยรวมเน้น skill development แต่องค์ความรู้ด้านภาษา ที่เป็นทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ไม่มีวิชารองรับเลย (มี HBE221 แต่เป็น sociolinguistics ไม่ใช่ linguistics) น่าจะ
พิจารณาเปิดวิชา “ลักษณะสำคัญของภาษาอังกฤษ” ที่สามารถสอนพื้นฐาน syntax morphology
phonology หรือ semantics เบื้องต้นได้
11. วิชาที่น่าจะแยกออกเป็น 2 รายวิชาได้ เพราะเนื้อหามากเกินกว่าที่จะเรียนให้จบ ภายใน 45
ชั่วโมง ได้แก่ การเขียนย่อหน้าและเรียงความ การแปลและการล่ามเบื้องต้น
12. ไม่มีวิชาสัมมนา ซึง่ ปกติวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาปีสุดท้ายได้สังเคราะห์ความรู้ทั้งหมดทีเ่ รียนมา
ทัง้ หมด
13. หลักสูตรปริญญาตรีมีข้อกำหนดเรื่องการบูรณาการทักษะการวิจัยในการเรียนการสอน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษหลายๆ สถาบันจะใช้วิชา การค้นคว้าส่วนบุคคล เป็นวิชารองรับ หลักสูตรคาดว่าจะ
สอดแทรกกระบวนการวิจัยลงในรายวิชาใด
14. วิชาเตรียมฝึกงานหรือเตรียมสหกิจควรต้องมีเรื่องการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานในสำนักงาน
นอกเหนือจากการอ่านและการเขียน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 4/2563
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................................................
ผูม้ าประชุม
1. อาจารย์ฤทัย
สำเนียงเสนาะ
ประธานกรรมการ
2. คุณชามาภัทร
สิทธิอำนวย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)
3. คุณนิรมล
ผลวิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)
4. คุณทรงพล
แสงพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์
สีเตชะ
กรรมการ
7. อาจารย์ศิวนนท์
นิลพาณิชย์
กรรมการ
8. อาจารย์นฤมล
สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
ผูไ้ ม่สามารถเข้าประชุมได้
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร พร้อมชี้แจงและอธิบายรายละเอียดภาพรวมของ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารทางธุร กิจ หลั กสู ตรปรับปรุง 2564 ให้ แก่ คุณ ชามาภัท ร สิ ทธิ
อำนวย คุณ นิ ร มล ผลวิไล และคุณ ทรงพล แสงพั น ธ์ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ จากภายนอกเพื่ อร่ว มวิพ ากษ์
หลักสูตร ดังนี้
1. อัตลักษณ์ของหลักสูตร / ชื่อหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตร
3. รายละเอียดในหลักสูตร
4. แผนการสร้างหลักสูตร
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5. รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
6. ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร
7. คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่
4/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณา
การวิพากษ์หลักสูตร
โดย คุณชามาภัทร สิทธิอำนวย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาปรับชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเป็น ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
สอน บริบทของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผู้เรียน
2. พิจารณาเพิ่มเนื้อหาดังต่อไปนี้ลงในรายวิชาที่เกีย่ วข้อง เพื่อสำคัญมากในการผลิตบัณฑิตสาย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เช่น Presenting new business ideas, Making plans and business
proposals, Executing decisions, Reaching agreements, Sending and fulfilling orders,
Successful selling, Effective meetings, Web-based communication, Face-to-face
meeting, Telephone meeting, Video conference, Reports and official documents,
Surveys
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3. ควรพิจารณาปูพื้นฐานวิชาด้านธุรกิจในภาคเรียนแรกๆ เพื่อให้สามารถคิดและสื่อสาร เข้าใจ
รายวิชาต่างๆ ด้านธุรกิจได้
4. อาจเพิ่มรายวิชา Morality และ General psychology เพิ่มเติม
5. พิจารณาตัดรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน เพราะไม่ทันสมัย
6. พิจารณารวมรายวิชาที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน
7. พิจารณาเพิ่มรายวิชาหมวดธุรกิจเพิ่ม เช่น Principles of Accounting / Marketing /
Management, Intro to Economics, Business Finance, Operation and Supply Chain เป็น
ต้น
การวิพากษ์หลักสูตร
โดย คุณนิรมล ผลวิไลและคุณทรงพล แสงพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาให้หลักสูตรมีกิจกรรม อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กิจกรรมจำลอง
สถานการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ หรือ Lab ภาษาอังกฤษเป็นประจำ นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด
2. พิจารณาแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับการใช้ภาษาอังกฤษและสำเนียงที่หลากหลายของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษทั่วโลก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่พูดหรือใช้โดยผู้พูดที่ไม่ใช้เจ้าของภาษาอังกฤษ (Nonnative English speakers)
3. พิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสายงานต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน มาแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่นักศึกษา
4. พิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในสำนักงาน อาทิการพิมพ์เร็ว และทักษะ
การใช้ Microsoft Office ต่างๆ เช่น Word Excel PowerPoint ให้ชำนาญ รวมถึงการใช้โปรแกรม
ออนไลน์ อาทิ Zoom Google Meet Microsoft Teams และอื่นๆ เพื่อจัดประชุม สัมมนาออนไลน์
ได้
5. พิจารณาเน้นรูปแบบการเขียนอีเมลในบริบทต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
6. พิจารณาเพิ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ (Health Business)
เพิ่มเติม
7. พิจารณาการสอนเอกสารทางธุรกิจที่สำคัญต่างๆ ให้ครอบคลุมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิการ
เขียนรายงานการประชุม การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของพาสปอร์ต และการอนุญาตใช้งาน
รวมถึงใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ
8. พิจารณาเพิ่มเนื้อหาการสรุปความจากการพูดหรือบรรยายในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาเพิ่มระยะเวลาการฝึกงานให้นานขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานและมีความ
เชี่ยวชาญรอบด้านมากขึ้น
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10. พิจารณาเพิ่มทักษะอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นให้กบั นักศึกษา เช่น การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบและระเบียบ
การมี Mindset ที่ดีในการทำงาน การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นต้น
11. ให้ความรู้/ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ change management เพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนรู้จัก
การปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือในสังคม
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 5/2563
วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 8402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................................................
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ฤทัย
สำเนียงเสนาะ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์
สีเตชะ
กรรมการ
4. อาจารย์ศิวนนท์
นิลพาณิชย์
กรรมการ
5. อาจารย์นฤมล
สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่
4/2563 พุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง : ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ครั้งที่ 4/2563
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การทบทวนและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.การปรับชื่อหลักสูตรจากเดิ มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ
ธุรกิจตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องจากชื่อเดิมค่อนข้างกว้างอาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนต่อ
ผู้เรียนแต่ชื่อหลักสูตรใหม่นั้นสามารถตอบโจทย์ในการมุ่งเน้นในศาสตร์ด้านภาษาและธุรกิจซึ่งชัดเจน
กว่า
2. การปรับคำอธิบายที่ชี้ชัดและสื่อถึงทางธุรกิจในพันธกิจ
3. ในข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เห็นควรเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
4. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้ระบุทักษะที่เด็ดขาดเพื่อให้สัมพันธ์กับSAR
5. ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณตามแผนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของคณะฯ
6. การตัดรายวิชา HBE105 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21
3(2-2-5) English Skills Development through the 21st Century Technology แล้ ว ผนวก
เนื้อหารายวิชากับรายวิชาต่างๆ
7. การสร้างความแตกต่างสำหรับรายวิชาที่เน้นฟังพูด ทั้งในระดับต้นและระดับกลาง โดย
เน้นระดับของคำศัพท์และภาษาที่ใช้ในสถานการณ์เฉพาะ
8. ยั ง คงให้ มี ร ายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาทั้ ง ทางด้ า น Intercultural Communication และ
Sociolingusitics
9. รวมรายวิชา HBE241 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
โรงแรมเป็นรายวิชาเดียวกัน
10. ตั ด รายวิ ช า HBE344 ภาษาอั ง กฤษสำหรั บ สื่ อ สารมวลชนและวารสารศาสตร์
3(3-0-6) English for Mass Media and Journalism เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น สื่ อ สารมวลชนจะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสื่อออนไลน์และไม่เป็นที่นิยมแล้ว
11. ตั ด รายวิ ช า ICM101 การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ อุ ต สาหกรรมบริ ก าร 3(3-0-6)
Personality Development for Hospitality Industry เนื่องจากในสายงานต่างๆนั้นจะมีการจัด
อบรมให้อยู่แล้ว
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12. เพิ่มวิชาด้าน principle of management accounting หรือ SME เป็ นภาษาไทย
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในรายวิชาเฉพาะและสามารถใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษเมื่อนักศึกษาขึ้นชั้น
ปีที่สูงขึ้น
13. ปรับชื่อรายวิชา HBE492 โครงการพิเศษเพื่อสถานการณ์โควิด และอื่น ๆ
14. แผนการจัดการรายวิชาในแต่ละชึ้นปี ให้ตรวจสอบกลุ่มวิชาบังคับ ดังนี้
- MMK101 หลักการตลาด ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- ตัดรายวิชา HBE105 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21 และ
ตรวจสอบรายวิชาอื่นๆจากคณะวิทยาการจัดการ ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- ตรวจสอบรายวิชาจากจากคณะวิทยาการจัดการ ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
- การตรวจสอบการรวมวิชา HBE242 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
และวิ ช า MDB105 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล และ MGM201 การเป็ น
ผู้ประกอบการ ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
- เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Introduction of Language and Linguistics ในชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
- เพิ่มเนื้อหาด้านโฆษณาแทนรายวิชา HBE344 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารมวลชนและ
วารสารศาสตร์ ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ชือ่ นางสาวฤทัย
นามสกุล สำเนียงเสนาะ
1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557
ภาษาต่างประเทศ)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
ไม่มี
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์, ฤทัย สำเนียงเสนาะ และนฤมล สเนลโกรฟ. (2561). กลยุทธ์ทางสังคมกับ
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ ศรีอยุธยาครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18-19 ตุลาคม,
2561. (33-41). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
Tatiyalapa, D., Sumniengsanoh R., and Khotcharit, C. (2018). Self-management
community: A case study of procedures for association to solve the living-land
problem in Puechudom subdistrict, Pathum Thani province, Thailand. Japan
Int’l Conference Proceedings. 10th International Conference on Languages,
Humanities, Education and Social Sciences (LHESS-18). Volume 1, No.1. AprilMay. 2018: 63-67.
ฤทัย สำเนียงเสนาะ. (2562). คำที่สะท้อนลักษณะความยากจนที่ปรากฏในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งไทย: ตัวอย่างและข้อสังเกตบางประการ. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 7. ฉบับที่ 32. กันยายน - ธันวาคม 2562: 9-15.
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
5 ปี
1.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ ว
5.5.2 วิชาการพัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ
5.5.3 วิชาไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
5.5.4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5.5.5 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์
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5.5.6 วิชากิจกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
5.5.7 วิชากลวิธกี ารอ่านภาษาอังกฤษ
5.5.8 วิชาการอ่านเพื่อการตีความ
5.5.9 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้นดิน
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2. ชือ่ นายศิวนนท์
นามสกุล นิลพาณิชย์
2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
อันดับ 1

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
2559
2556

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
ไม่มี
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Ninpanit, S. (2020). Critical Discourse Analysis of English News Headlines on Thai
Transgender Individuals from Thai and International Websites. The New English
Teacher. Volumn 14. No, 2. August-December. 2020: 42-63.
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์. (2563). ข้อผิดพลาดการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำภาษาอังกฤษท้ายคำ:
หลักฐานการถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 พฤษภาคม, 2563.
(283-289). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์. (2562). ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์
กับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน, 2562. (675-684). ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์, ฤทัย สำเนียงเสนาะ และนฤมล สเนลโกรฟ. (2561). กลยุทธ์ทางสังคมกับ
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ ศรีอยุธยาครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18-19 ตุลาคม,
2561. (33-41). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์. (2560). กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
วารสารวไลยอลงการณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 1-12.
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์. (2559). การแปลบทพูดกะเทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา
ภาพยนตร์เรื่อง “สตรีเหล็ก ภาค 1” และหนังสั้นรักจริงปิ๊งเก้อ “Change: รัก...ไม่เปลี่ยน”.
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ปีที่ 33. ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม 2559 : 67-99.
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2.4 ประสบการณ์ในการสอน
4 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2.5.3 วิชาภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์
2.5.4 วิชาไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2
2.5.5 วิชาการเขียนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
2.5.6 วิชาการเขียนอนุเฉทเพื่อการสื่อสาร
2.5.7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน
2.5.8 วิชาการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
2.5.9 วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.5.10 วิชาการเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2.5.11 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการดูแลสุขภาพ
2.5.12 วิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
2.5.13 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน
2.5.14 วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
2.5.15 วิชาวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
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3. ชือ่ นางสาววรวรรณ นามสกุล วงศ์ศรีวิวัฒน์
3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏ
2545
เกียรตินิยมอันดับ 1
พระนครศรีอยุธยา
3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์. (2559). Current English Grammar 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 200 หน้า.
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์. (2563). กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์. ปีที่ 10. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2563: 70-84.
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
13 ปี
3.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
4.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
4.5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ
4.5.4 วิชาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
4.5.5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.5.6 วิชาไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1
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4. ชื่อ นายวุฒินันท์
นามสกุล สีเตชะ
4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ปริญญาโท M.A. (Linguistics)
ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Delhi,
Delhi, India.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2561
2545
2543
2540

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
ไม่มี
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
วุฒินันท์ สีเตชะ และกิติมา อินทรัมพรรย์. (2561). กลวิธีการสร้างคุณานุประโยคของผู้เรียนชาวจีน
ที่เรียนภาษาไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 12. ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2561: 164-179
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
17 ปี
4.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.5.2 วิชาการเขียนอนุเฉท
1.5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ
1.5.4 วิชาวากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
1.5.5 วิชาวากยสัมพันธ์อังกฤษ 2
1.5.6 วิชาการอ่านเพื่อการตีความ
1.5.7 วิชาการเขียนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
1.5.8 วิชาการเขียนอนุเฉทเพื่อการสื่อสาร
1.5.9 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.5.10 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
1.5.11 วิชาการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
1.5.12 วิชาหลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
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5. ชื่อ นางนฤมล นามสกุล สเนลโกรฟ
5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

ปีที่จบ
2560
2546

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
ไม่มี
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
ไม่มี
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์, ฤทัย สำเนียงเสนาะ และนฤมล สเนลโกรฟ. (2561). กลยุทธ์ทางสังคมกับ
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ ศรีอยุธยาครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18-19 ตุลาคม,
2561. (33-41). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
5.4 ประสบการณ์ในการสอน
3 ปี
5.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน 1
3.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม
3.5.3 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อธุรกิจ
3.5.4 วิชาไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3.5.5 วิชาไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3.5.6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3.5.7 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์
3.5.8 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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การพั ฒ นาหลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอังกฤษธุ ร กิจ หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบแห่งการผลิต
ครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกทั้งยังได้ยึดหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง
5 ประเด็น รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งช่วยเสริมแนวทางการปฏิบัติงานของหลักสูตรในแง่ของการ
ทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ รวมถึงการสนองตอบต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ ร กิ จ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสรุปผลได้
ดังนี้
ตอนที่ 1: สรุปผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจโดยรวม

4.48
3.97
4.15
4.35

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.11

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.21

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

( )

ระดับความคาดหวัง

ผลการสำรวจระดับความควาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ต่อนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า
ความต้องการขององค์กรผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด
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เป็นอันดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.48) อันดับสองได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับ ผิ ดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.35) อัน ดับสามได้แก่ ด้านทัก ษะทางปัญ ญา (ค่าเฉลี่ ย 4.15) อันดับสี่ ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (ค่าเฉลี่ย 4.11) และ อันดับที่ห้าได้แก่ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.97)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านความคาดหวังจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
1. ควรเพิ่มทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มากขึ้น ต้องมีความกล้าแสดงออกหรือเสนอ
ข้อคิดเห็น
2. ควรกล้าเสนอข้อคิดเห็นขณะทำงาน ดำเนินงานด้วยความแม่นยำ และนำเสนอวิธีการหรือ
แนวทางในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ควรมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
4. หากพบปัญหาในระบบงานต้องพูดคุยและปรึกษาทันที ห้ามเกรงใจกันเด็ดขาด
5. ควรระมัดระวังและมีความรอบคอบในการทำงาน
6. ควรมีอุปนิสัยร่าเริง เข้ากับเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเร็ว
7. ควรมีความขยัน ตั้งใจทำงานดีมาก มีความพยายามในการเรียนรู้งานอย่างเต็มที่
8. ควรมีนำ้ ใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความเอื้นเฟื้อช่วยเหลืองานผู้อื่นได้ตามสมควร
9. ควรมีไหวพริบในการแก้ปัญหาทีด่ ี อยู่ในระเบียบวินัยขององค์กร
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ
องค์ ก รผู้ ใชั บั ณ ฑิ ต ที่ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการ
สำรวจ มีจำนวน 16 หน่วยงาน แบ่งตามประเภทกิจการของหน่วยงาน ได้เป็น
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการศึกษา
หน่วยงานภาคเอกชน ด้านการศึกษา
หน่วยงานภาคเอกชน ธุรกิจบริการ (โรงแรม ร้านอาหาร
สายการบิน การแสดงสินค้า การท่องเที่ยว โปรดักชั่น เฮาส์
และผู้ให้บริการดิจิตอล)

จำนวน
2
3
11

ตอนที่ 2: ความต้ องการและปัจจั ยที่มีผลต่อการเลือ กศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการพิจารณาปรับปรุงมาจาก
สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติซึ่งได้รับความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 และจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเมื่อวันที่ 21 เมษายน
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2563 การปรั บ ปรุ ง ในรอบปั จ จุ บั น นี้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความเหมาะสมและทันสมัยตามความต้องการของผู้เรียน และความเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน ทั้งยังต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนั้น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงได้สำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่ มี ต่อ หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลและปัจจัยที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับปริญญา
ตรี โดยทางหลักสูตรได้คัดเลือกพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากพื้น ที่เป็นเครือข่ายการ
บริการ อยู่ ในพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลั ย และเป็นสถาบันที่นักศึกษาของสาขาวิชาจบออกมา
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
การสำรวจความต้ อ งการในการศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสามารถเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่สำคัญต่อการบ่งชี้ให้เห็นถึงปริมาณความต้องการของผู้เรียนต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษเธุรกิจ
และถือปัจจัยที่สำคัญต่อการนำมาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความน่าสนใจในการศึกษาต่อ พร้อมทั้ งเป็น
หลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษ าปั จจั ย ที่ ส ำคั ญ ต่ อ การเลื อ กศึ ก ษ าต่ อ ในหลั ก สู ต รศิ ล ป ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยทำการศึกษาจากปัจจัยที่สำคัญต่อการเลือกศึก ษาต่อ 3
ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนั กเรียน ข้อมูล เกี่ยวกับ ปัจจัย ที่มีผ ลต่ อการเลื อกศึกษาต่อในหลักสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลั กสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี
ประโยชน์
นำไปเป็ น ข้อมูลที่ส ำคัญ ต่อการปรับปรุงหลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาสาขาวิช า
ภ า ษ า อั งก ฤ ษ ธุ ร กิ จ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั งค ม ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพต่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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วิธีการเก็บข้อมูล
การเก็ บ และสำรวจข้ อ มู ล ด้ า นความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น โดยขอความอนุเคราะห์ไปตามโรงเรียนต่างๆ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็ นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดั บชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยทางหลักสูตรได้
คัดเลื อกพื้ น ที่ ในการเก็บ ข้อ มูล แบบเฉพาะเจาะจงจากพื้ น ที่ เ ป็ น เครือข่ ายการบริก าร อยู่ ในพื้ น ที่
ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยและเป็นสถาบันที่นักศึกษาของสาขาวิชาจบออกมา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการปรับ ปรุ งหลั กสู ต รให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพยิ่งขึ้ น กลุ่ ม ตั วอย่างเก็บ จากนั กเรียนใน 10
โรงเรียน โรงเรียนละ 50 ชุด รวมทั้งหมด 500 ชุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้
1.1 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" จำนวน 45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90
1.2 โรงเรียนอ่างทองปัทนโรจน์วิทยาคม จำนวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84
1.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จำนวน 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
1.4 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง จำนวน 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76
1.5 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จำนวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84
1.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จำนวน 36 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72
1.7 โรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80
1.8 โรงเรียนชุมเเพพิทยาคม จำนวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84
1.9 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จำนวน 43 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86
1.10 โรงเรียนบางปะอินทร์ราชานุเคราะห์ จำนวน 40 ชุดคิดเป็นร้อยละ .80
รวมแบบสอบถามทีม่ ีการตอบรับทั้งสิ้น 418 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.60
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้วเิ คราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ด้วยวิธีการหา
ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมาย โดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อคำถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนจำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
เพศชาย
180
43.06
เพศหญิง
238
56.94
รวม
418
100
จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิงมากกว่าเพศชายจำนวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.88
ตารางที่ 1.2 ระดับชั้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามกำลังศึกษา
ระดับชั้นที่กำลังศึกษา
ม. 5
ม. 6
รวม

จำนวน
161
257
418

ร้อยละ
38.52
61.48
100

จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 96 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 22.97
ตารางที่ 1.3 เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถามจนถึงปัจจุบัน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
จำนวน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 1.50
0
0
1.50 - 2.00
62
14.83
2.01 - 2.50
106
25.36
2.51 - 3.00
111
26.56
3.01 - 3.50
81
19.38
3.51 - 4.00
58
13.87
รวม
418
100
จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.51-3.00
มากที่สุด จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.51-4.00 น้อย
ที่สุด จำนวนเพียง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87
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ตารางที่ 1.4 แผนการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
แผนการเรียน
จำนวน
ร้อยละ
วิทย์ คณิต
86
20.57
ศิลป์ คำนวณ
105
25.12
ศิลป์ ภาษา
110
26.32
ศิลป์ สังคม
97
23.21
อื่นๆ
20
4.78
รวม
418
100
จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ
26.32 ศึ ก ษาในแผน ศิ ล ป์ -ภาษา และผู้ ต อบแบบสอบถามจำนวนน้ อ ยที่ สุ ด ศึ กษาในแผนอื่ น ๆ
จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.78
ตารางที่ 1.5 อาชีพผู้ปกครองของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพของผู้ปกครองที่รับผิดชอบค่าเรียน
จำนวน
ร้อยละ
รับราชการ
56
14.36
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
62
15.90
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
70
17.95
พนักงานบริษัทเอกชน
72
18.46
เกษตรกร
77
19.73
รับจ้างทั่วไป
53
13.60
อื่นๆ
0
0
รวม
390
100
จากตารางพบว่าผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
โดยส่วนใหญ่จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 72
คน คิดเป็นร้อยละ 18.46 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีสัดส่วนน้อยที่สุดอยู่ที่ 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.60
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ตารางที่ 1.6 รายได้ของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเดือน
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
จำนวน
ต่ำกว่า 10,000
50
10,001 – 20,000 บาท
73
20,001 – 30,000 บาท
89
30,001 – 40,000 บาท
87
40,001 – 50,000 บาท
46
50,000 บาท ขึ้นไป
45
รวม
390

ร้อยละ
12.82
18.72
22.82
22.31
11.80
11.53
100

จากตารางพบว่ารายได้ของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 89 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 22.82 รองลงมามีรายได้อยู่
ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 87 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 22.31 และรายได้ที่ต่ำที่สุด
อยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน มีจำนวน 50 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 12.82
ตารางที่ 1.7 ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของนั ก เรีย น ด้านความสนใจเข้าศึ กษาในหลั ก สู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ ร กิ จ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีหรือไม่
ท่านสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
จำนวน
ร้อยละ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือไม่
สนใจ
219
52.39
ไม่สนใจ
199
47.61
รวม
418
100
จากตารางพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามสนใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นจำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 53.03 หากแต่ยังมีผู้ไม่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาฯ อีกจำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 46.97
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ส่วน
ระดับความ
ประเด็นคำถาม
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คิดเห็น
มาตรฐาน
ปัจจัยด้านผลผลิต
1. มีผู้สำเร็จทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้น
4.14
0.60
มาก
จำนวนมาก
2. มีโอกาสได้งานทำสูง
4.14
0.57
มาก
3. ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีรายได้สูง
4.13
0.61
มาก
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลผลิต
4.14
0.59
มาก
ปัจจัยด้านราคา
4. ค่าหน่วยกิตถูก
4.27
0.61
มากที่สุด
5. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่ำ
4.28
0.60
มากที่สุด
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านราคา
4.28
0.60
มากที่สุด
ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ
6. เดินทางสะดวก
4.22
0.60
มากที่สุด
7. ใกล้ภูมิลำเนา
4.16
0.63
มาก
8. มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม
4.21
0.61
มากที่สุด
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ
4.20
0.61
มาก
ส่วน
ระดับความ
ประเด็นคำถาม
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คิดเห็น
มาตรฐาน
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
9. มีทุนการศึกษา
4.38
0.49
มากที่สุด
10. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
4.13
0.59
มาก
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
4.26
0.54
มากที่สุด
ปัจจัยอื่นๆ
11. เพื่อนแนะนำ
4.02
0.61
มาก
12. รุ่นพีแ่ นะนำ
4.11
0.61
มาก
13. ผู้ปกครองแนะนำ
4.08
0.63
มาก
14. เลือกด้วยตัวเอง
4.18
0.61
มาก
สรุปค่าเฉลี่ยของปัจจัยอื่นๆ
4.10
0.62
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.18
0.60
มาก
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จากตารางชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ
ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่มตัวอย่างเป็นอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28
(มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60) ปัจจัยอันดับที่ 2 คือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.26 (มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54) ปัจจัยอันดับที่ 3 คือปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.20 (มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.61) ปัจจัยอันดับที่ 4 คือปัจจัยด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14
(มีค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.59) และปั จจัยอันดับ ที่ 5 คื อปัจจัยอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ที่ 4.10 (มีค่ า
เบีย่ งเบนมาตรฐานที่ 0.62)
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
ส่วน
ระดับ
ประเด็นคำถาม
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ความ
มาตรฐาน
คิดเห็น
1. ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จะมีโอกาสได้งาน
4.07
0.06
ระดับมาก
ทำดีกว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรอื่น
2. ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีโอกาสก้าวหน้า
4.00
0.47
ระดับมาก
ในอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานในสาขาอื่น
3. ท่านคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้เรียน
4.11
0.59
ระดับมาก
วิชาอื่นๆ ได้ดีขึ้น
4. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ข้อมูลทางธุรกิจอาจช่วยให้มอง
4.20
0.50
ระดับมาก
หาช่องทางในการประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้น
5. ท่านต้องการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับมาก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบ
4.24
0.58
ที่สุด
อาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. ท่านต้องการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับมาก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบ
4.23
0.58
ที่สุด
อาชีพในสายงานการบริการในสนามบิน
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ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
คิดเห็น

7. ท่านต้องการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพในสายงานอื่นๆ เช่น งานราชการ หรือใน
สำนักงานทั่วไป เป็นต้น

4.23

0.58

ระดับมาก
ที่สุด

8. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ไวยากรณ์

4.25

0.60

ระดับมาก
ที่สุด

4.15

0.58

ระดับมาก

4.05
4.19

0.59
0.59

ระดับมาก
ระดับมาก

4.08

0.58

ระดับมาก

4.16

0.59

ระดับมาก

ประเด็นคำถาม

9. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การออกเสียง
และการพูดภาษาอังกฤษ
10. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การฟัง
11. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การอ่าน
12. ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางชี้ให้เห็นว่าจากข้อมูลด้านแรงจูงใจและเป้าหมายต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย ดังนี้ ประเด็นที่ 1 โอกาส
ของบัณฑิตหลังจบการศึกษาจากสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างมีเป้าหมายว่าบัณฑิต
ที่จบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานในสาขาอื่น ใน
ระดับ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ 2 ภาษาอังกฤษกับการเสริมทักษะวิชาอื่นๆ กลุ่ มตัวอย่าง
คิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้เรียนวิชาอื่นๆ ได้ ดีขึ้น ในระดับ 4.11 ซึ่งอยูในระดับมาก
ประเด็น ที่ 3 การเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างต้องการเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เพื่อไปประกอบอาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการโรงแรมมากเป็นอันดับ หนึ่งอยู่ที่ระดับ
4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่ 4 ปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตั วอย่างให้
ความเห็นว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคือปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

142

ภาคผนวก ซ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรเดิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สารนานาชาติ
2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
13
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8
2) หมวดวิชาเฉพาะ
97
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
90
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
48
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
42
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เหตุผล
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก

91
84
54
30

เหตุผล
ลดจำนวนหน่วยกิตลงเล็กน้อย เพราะ
หน่วยกิต รวมรายวิชาต่างๆ ให้กระชับขึ้น ตัด
รายวิชาที่ล้าสมัยออกบางส่วนตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้
นักศึกษาแบ่งเวลาในการเรียนและร่วม
กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้
ง่ายขึน้
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30

หน่วยกิต
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กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
1. HEI100 ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
HBE121 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Fundamental English Grammar for Communication 3(3-0-6)
English Grammatical Structures (3-0-6)
ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการศึกษาประเภทของคำ โครงสร้าง การประกอบคำ โครงสร้างวลีและประโยค ประเภท
ประโยค วลี รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน การเรียงคำเป็นประโยค
ของคำและประโยคทีส่ ำคัญในภาษาอังกฤษ
ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยาในประโยค การศึกษากาลของกริยา
การประยุกต์รูปแบบและการใช้งานไวยากรณ์ในบริบทภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
2. HEI103 ไวยากรณ์อังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร
HBE122 ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
Advanced English Grammar for Communication 3(3-0-6)
บริบทธุรกิจ
การวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นประเภทของ
English Grammar and Vocabulary in
ประโยค และคำเชื่อมประโยคประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประโยคระดับสูง Business Contexts
เพื่อสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
การศึกษาและวิเคราะห์หน้าทีไ่ วยากรณ์ทสี่ ำคัญใน
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ การเรียนรู้
และเพิ่มพูนคำศัพท์ สำนวนทางธุรกิจ
3. HEI110 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
HBE101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
English for Effective Everyday Communication 3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 อย่าง 3(2-2-5)
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นสถานการณ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดจากสถานการณ์
ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน การฝึกฟังจากสื่อที่
หลากหลาย และการฝึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจัดการ
เรียนการสอน

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจัดการ
เรียนการสอน และครอบคลุม

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจัดการ
เรียนการสอน

144

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เหตุผล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
4. HEI114 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารสากล
HBE103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English for Effective International Communication 3(2-2-5)
ระดับกลาง Intermediate English Listening
การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงรุกเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 and Speaking 3(2-2-5) การฟังสื่อประเภทต่างๆ
โดยเน้นการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลายและมีความเป็นสากลมากขึ้น
การสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นที่
รวมถึงการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ
น่าสนใจในสังคม การใช้คำศัพท์และสำนวนเพื่อการ
สนทนาโดยเน้นการใช้งานในบริบทต่างๆ
5. HEI120 กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ
HBE111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Strategic English Reading 3(3-0-6)
เบื้องต้น
การทำความเข้าใจการอ่านโดยอาศัยความรู้ทางคำศัพท์ คำเชื่อมโยงข้อความ
Fundamental English Reading and Writing
คำที่มีความหมายอ้างอิงถึงคำอื่น คำชี้แนะภายในบริบท โครงสร้างประโยค การ 3(3-0-6)
ใช้ภาษาที่บรรยายให้เห็นภาพ รวมถึงการใช้แผนภูมิความคิดเพื่อช่วยทำความ การพัฒนาทักษะการอ่านจากงานเขียนประเภท
เข้าใจย่อหน้า การหาใจความสำคัญของบทอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่านเร็ว ต่างๆ เพื่อความเข้าใจ การเพิม่ พูนคำศัพท์ กลวิธี
การอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนระดับประโยค
6. HEI151 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม
English for Hotel Personnel 3(3-0-6)
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโรงแรม โดยเน้นคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ
รวมทัง้ การพัฒนาทักษะสังคมเพื่อการบริการ บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานในโรงแรม และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
การจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนจากสถานการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจัดการ
เรียนการสอน

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจัดการ
เรียนการสอน และครอบคลุม

ควบรวมรายวิชากับรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเที่ยว
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
7. HEI201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
HBE102 การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ
English Phonetics for Communication 3(3-0-6)
English Pronunciation in Business Contexts
หลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นสัทอักษร การถ่าย
3(3-0-6) หน่วยเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ทอดเสียง หลักพื้นฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เสียงสระและพยัญชนะ
เสียงพยัญชนะและสระ การถ่ายทอดเสียงโดย
การลงเสียงหนักระดับคำและประโยค ทำนองเสียง การเชื่อมเสียง การลดรูป
สัญลักษณ์แทนเสียง การลงเสียงหนักระดับคำและ
เสียง และความหลากหลายในการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้งาน
ประโยค ทำนองเสียง การเชื่อมเสียง การลดรูปเสียง
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
และความหลากหลายของการออกเสียง รวมถึงการ
ฝึกการออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
8. HEI211 การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง
HBE202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
Advanced English Conversation 3(2-2-5)
Advanced English Listening and Speaking
การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทเพื่อการสื่อสารระดับสูง เช่น 3(2-2-5) การฟังเพือ่ จับใจความและวิเคราะห์ การ
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กระตุ้นความคิด การรายงานข่าว และการ จดโน้ตย่อและสรุปความเรื่องที่ฟัง การรายงานข่าว
ให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆ โดยเน้นภาษาพูดที่แท้จริงซึ่งมีคำศัพท์ที่หลากหลาย การพูดต่อหน้าสาธารณชน และการกล่าวสุนทรพจน์
และโครงสร้างประโยคทีซ่ ับซ้อน
เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เชือ่
9. HEI222 การอ่านและการคิดเชิงวิจารณ์
HBE331 การอ่านวิเคราะห์ Critical Reading
Critical Reading and Thinking 3(3-0-6)
3(3-0-6) หลักการอ่านภาษาอังกฤษวิเคราะห์ การ
การวิเคราะห์บทอ่านประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจจุดประสงค์และน้ำเสียงของ อ่านบันเทิงคดีและสารคดีเบื้องต้น การวิเคราะห์
ผู้เขียน การสรุปความ การประเมินค่า และการวิจารณ์บทอ่าน รวมทั้งการ
ความหมายแฝง เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้เขียน
กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่อ่านในการพูดและการเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
การเขียนวิจารณ์เรื่องทีอ่ ่าน

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ใหม่

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
ขึ้น

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการจัดการ
เรียนการสอน
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กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
10. HEI230 การเขียนอนุเฉทและเรียงความเพื่อการสื่อสาร
HBE211 การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ
Paragraph and Essay Writing for Communication 3(3-0-6)
Paragraph and Essay Writing 3(3-0-6)
รูปแบบของการเขียนอนุเฉทและเรียงความ การระดมความคิด การวางแผนการ การเขียนย่อหน้าทีส่ ละสลวย การเขียนโครงร่าง
เขียน การลำดับความคิด การเขียนใจความสำคัญ การเขียนขยายใจความสำคัญ สำหรับเรียงความ การเขียนบทนำ เนื้อเรื่อง และ
การเขียนใจความสรุป การเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ การเชื่อมโยงความคิด บทสรุป การเขียนย่อหน้าและเรียงความรูปแบบ
โดยการใช้คำเชือ่ มที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวอย่างอนุเฉทและเรียงความ และ ต่างๆ
การตรวจแก้งานเขียนด้วยตนเอง โดยเน้นความชัดเจน การเสนอความคิดอย่าง
มีเหตุผล ความสอดคล้องและความมีเอกภาพของอนุเฉทและเรียงความ การใช้
ภาษาที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงเจตนาของผู้เขียนและความเหมาะสมของผู้อ่าน
11. HEI242 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
HBE301 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
Communicative Business English 3(2-2-5)
English Business Listening and Speaking
ฝึกปฏิบัตภิ าษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในหลากหลายประเภท
3(2-2-5) การฟังและการพูดในบริบทต่างๆ เพื่อการ
และหลากหลายสถานการณ์ โดยเน้นสํานวนภาษาอังกฤษในการโต้ตอบที่เป็น สื่อสารทางธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน การฝึกปฏิบตั ิ
ทางการและไม่เป็นทางการการสนทนาในบริบททางธุรกิจ การสื่อสารข้าม
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์
วัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ โดยการเน้นการปฏิบัตดิ ้วยกิจกรรมการสื่อสาร
ทางธุรกิจ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบททาง
แบบมีปฏิสมั พันธ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ธุรกิจ
12. HEI251 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
HBE341 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ
English for Hospitality Services 3(3-0-6)
โรงแรม
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการในโรงแรม สถานทีท่ ่องเที่ยว
English for Tourism and Hotel Business
ภัตตาคาร ธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
3(2-2-5)

ปรับชือ่ รายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ควบรวมรายวิชาเพื่อความ
กระชับ
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กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
พัฒนาจิตสำนึกในการให้บริการ บุคลิกภาพที่เป็นมิตร ลูกค้าสัมพันธ์และกริยา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์
มารยาททางสังคม
สองภาษา การศึกษาข้อมูลสำคัญของท้องถิ่นและ
ประเทศไทย การฝึกจัดนำเที่ยว ภาษาอังกฤษเพือ่
ธุรกิจการโรงแรม ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโรงแรม
13. HEI260 ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเที่ยวในประเทศและท้องถิ่น
English for Local Tourism 3(3-0-6) คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็น
เพื่อใช้ในการสื่อสารสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศและรอบ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. HEI262 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ
English for International Tourism 3(3-0-6) คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่
จำเป็นในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วนานาชาติ โดยเฉพาะการท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ โดยเน้นการทำโปรแกรมทัวร์ การติดต่อทีพ่ ักและร้านอาหาร และ
สถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ
15. HEI281 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน English for Mass
Communication 3(3-0-6) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้าน
สื่อสารมวลชน คำศัพท์ สำนวน และรูปแบบการเขียนต่างๆ ในสื่อสิง่ พิมพ์และ
สื่อออนไลน์ที่หลากหลายในปัจจุบนั โดยเน้น หนังสือพิมพ์ โฆษณา สื่อโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย การรู้เท่าทันสื่อ

ควบรวมรายวิชาเพื่อความ
กระชับ

ตัดรายวิชาออก เพื่อลดการ
ซ้ำซ้อน

ตัดรายวิชาเนื่องจากความ
ล้าสมัยของศาสตร์
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16. HEI285 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21
English Skills Development through the 21st Century Technology
3(2-2-5) การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ทันสมัย อาทิ แอปพลิเคชันการเรียนภาษาอังกฤษ สไกป์ วิดโี อ
เว็บไซต์ และพอดแคสต์ เพื่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษตลอดชีวิต
17. HEI311 การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
HBE201 การพัฒนาความคล่องในการสื่อสาร
Fluency Development for English Communication 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ Fluency Development for
การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษทัง้ ในระดับเนื้อหาและการใช้ Business English Communication
ภาษา เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม และความคล่องแคล่วในระดับสูง
3(2-2-5) การฟังสื่อหลากหลายประเภท การสนทนา
ผ่านการอภิปราย การโต้วาที และการปราศรัยในที่ชุมชน การฝึกการฟังเพื่อจับ หัวข้อต่างๆ ในชีวติ ประจำวันและการทำงาน
ประเด็นและรายละเอียดตลอดจนทำสรุปย่อจากการฟัง
เพิ่มเติม การฝึกอภิปรายหัวข้อที่น่าถกเถียงในบริบท
ธุรกิจและสังคมปัจจุบัน การฝึกนำเสนอหน้าชั้น
เรียน
18. HEI332 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
HBE311 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
English Business Writing 3(3-0-6) การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การ
English Business Reading and Writing
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมล บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ประวัติ 3(3-0-6) การอ่านเอกสารและบทความทางธุรกิจ
การศึกษาและการทำงาน จดหมายสมัครงาน และการบรรยายกราฟ โดยเน้น การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ความชัดเจน ความถูกต้องของรูปแบบและเนื้อหา และความกระชับของภาษา ธุรกิจ การเขียนอีเมล บันทึกข้อความ รายงานการ
ประชุม ประวัติการศึกษาและการทำงาน จดหมาย
สมัครงาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ตัดรายวิชาโดยเอาเนื้อหาไป
เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาอืน่ ๆ

ปรับชือ่ รายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลุม
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กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
19. HEI340 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดดิจิทัล
HBE346 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล
English for Digital Marketing 3(3-0-6)
English for Digital Marketing 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมการตลาดดิจิทัล พื้นฐาน
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทลั
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เครื่องมือดิจิทัลเพื่อโน้มน้าวลูกค้า การสั่งและจำหน่าย หลักการและขั้นตอนการตลาด กลยุทธ์การตลาด
สินค้า การตั้งราคาในโลกยุคดิจิทลั นักการตลาดดิจิทัล ธุรกิจออนไลน์ และการ ดิจิทัล ธุรกิจออนไลน์ การวางแผนการขาย และการ
เจรจาต่อรอง
ส่งเสริมการขายโดยผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ
20. HEI344 ภาษาอังกฤษสำหรับงานประชาสัมพันธ์
HBE343 ภาษาอังกฤษสำหรับประชาสัมพันธ์และ
English for Public Relations 3(3-0-6)
โฆษณา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์
English for Public Relations and Advertising
ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยบุคลิกภาพที่เป็นมืออาชีพ และมีมารยาททางสังคมในการ
3(3-0-6)
ติดต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงาน
ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณา
รูปแบบการโฆษณา เทคนิคและภาษาการโฆษณา

เหตุผล
ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลุม

21. HEI345 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการนำเข้าและส่งออก
English for Import and Export Business 3(3-0-6)

HBE350 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการนำเข้าและ
ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
ส่งออก
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการนำเข้าและ
English for Import and Export Business 3(3- จัดการเรียนการสอน
ส่งออก คำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินการเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ 0-6)
สำหรับธุรกิจการนำเข้าและส่งออก การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน องค์กรระหว่างประเทศ การฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
การค้าระหว่างประเทศ ลิขสิทธิแ์ ละทรัพย์สินทางปัญญา และการขนส่งด้วยระบบ
คำศัพท์ สำนวน ขั้นตอนการดำเนินการเอกสารและ
คอนเทนเนอร์
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับธุรกิจการนำเข้าและส่งออก
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22. HEI346 ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์
HBE351 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์
English for Logistics 3(3-0-6)
English for Logistics 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของโลจิสติกส์ รูปแบบการขนส่งสินค้า การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของโลจิสติกส์
การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ การขนส่งสินค้า คลังสินค้าและการเก็บ การขนส่งสินค้า คลังสินค้า การกระจายสินค้า การ
สินค้า การจัดทำเอกสาร ขั้นตอนความปลอดภัย กฎระเบียบของโลจิสติกส์ที่ใช้ บริการลูกค้า เอกสาร ขัน้ ตอน กฎระเบียบของโลจิ
ในอุตสาหกรรมงานบริการ
สติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมงานบริการ
23. HEI347 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ
HBE348 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็น
English for Entrepreneurs 3(3-0-6)
ผู้ประกอบการ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ English for Entrepreneurship 3(3-0-6)
สตาร์ทอัพ การสำรวจตลาด การแสวงหาโอกาส การสร้างแผนธุรกิจ การดึงดูด การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเป็น
นักลงทุนและการได้รับเงินสนับสนุน
ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ การ
สำรวจตลาด การแสวงหาโอกาส การสร้างแผน
ธุรกิจ การดึงดูดนักลงทุนและการได้รับเงินสนับสนุน
24. HEI348 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน
HBE342 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและ
English for Office Work 3(3-0-6)
สำนักงาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานสำนักงานทั่วไป English for Secretarial and Office Work 3(3คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในสำนักงาน การปฏิบัติงานประจำวันในสำนักงาน
0-6)
โครงสร้างองค์กร โดยเน้นงานเลขานุการ เทคนิคการต้อนรับการสร้างความ
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงาน
ประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนในองค์กร การจัดประชุม การจองห้องประชุม
เลขานุการ คำศัพท์และสำนวนที่ใช้บ่อยในงาน
การตรวจสอบอุปกรณ์ และการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่ม
สำนักงาน

ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
กระชับขึ้น

ปรับรหัสรายวิชา

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลุม
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25. HEI351 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้นดิน English for Ground
HBE441 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้นดิน
Services 3(3-0-6) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสำหรับงาน
และบนเครื่องบิน
บริการภาคพื้นดิน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน การจอง
English for Ground and In-Flight Services 3(3เที่ยวบิน การออกตัว๋ โดยสาร การเช็คอินที่สนามบิน การประกาศของสนามบิน
0-6)
ระบบศุลกากร กฎระเบียบการเข้าเมือง ระบบรักษาความปลอดภัย กฎระเบียบ
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบัติงานบริการ
การเดินทางระหว่างประเทศและอืน่ ๆ
ภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน การพัฒนาความรู้และ
การศึกษาหน้าที่ ความรับผิดชอบทีเ่ กี่ยวข้อง
สถานการณ์จำลองเพือ่ การปฏิบัติงานภาคพื้นดินและ
บนเครื่องบิน
26. HEI353 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการดูแลสุขภาพ
HBE345 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้าน
English for Health Care Services 3(3-0-6)
สุขภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการดูแลสุขภาพ คำศัพท์ และสำนวนสำหรับสุขภาพและ English for Health Services 3(3-0-6)
การบริการทางการแพทย์และพยาบาล เช่น กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ระบบร่างกาย
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
มนุษย์ อาการป่วยเบื้องต้นของโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลรักษา การสั่งยา การ
สุขภาพ คำศัพท์และสำนวนด้านสุขภาพ อาการ
รับประทานยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและสุขภาพ
เจ็บป่วย การพบแพทย์และเภสัชกร การปฐม
สมุนไพร ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทยและสปา
พยาบาลเบื้องต้น อาหารและสุขภาพ การแพทย์
และพยาบาลเบื้องต้น ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทยหรือสปา

ยืดหยุ่นต่อการจัดการเรียนการ
สอน และครอบคลุม

ปรับชือ่ รายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลุม
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27. HEI372 สังคมและวัฒนธรรมศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
Socio-cultural Studies of Native English-Speaking Countries 3(3-0-6)
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
ในด้านการใช้ภาษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา การเมือง การศึกษา
ค่านิยมทางสังคม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศ
เหล่านั้น
28. EI373 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
HBE222 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
English for Cross Cultural Communication 3(3-0-6)
Intercultural Communication 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมและการสือ่ สาร
หลักการสื่อสารและวัฒนธรรม อิทธิพลของ
ความสำคัญของการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมต่อการสื่อสาร ความตระหนักในความ
ความตระหนักทางวัฒนธรรม การแปรของภาษา ภาษาอังกฤษโลก อวัจนภาษา
หลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้ความรู้และทักษะ
และหัวข้อที่คัดสรรเกี่ยวกับมารยาทสากล
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรม
29. HEI442 ภาษาอังกฤษสำหรับการธนาคาร
English for Banking 3(3-0-6) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
ในธนาคาร ผ่านบทสนทนาและงานเขียนซึ่งได้รับมาจากแหล่งต่างๆ การศึกษา
คำศัพท์เฉพาะและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับและการธนาคาร การเขียนจดหมายธุรกิจ
ในด้านการธนาคาร การเขียนเกี่ยวกับธุรกิจโอนเงินทุน การเขียนตราสารเครดิต
การเขียนสอบถามรายการจำนวนเงินในบัญชีหนี้สนิ การเขียนเอกสารแสดง
รายการธุรกรรม

ตัดรายวิชาออกตามแนวโน้ม
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ที่เน้น
Global Englishes
ปรับชื่อรายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาให้จัดการเรียนการสอน
ได้ และไม่ซำ้ ซ้อน

ตัดรายวิชาออก
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30. HEI443 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
English for Human Resources Management 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การรับสมัคร
งาน การมอบหมายงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย ความมั่นคง สวัสดิการ
และค่าชดเชยสำหรับลูกจ้าง รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม
ระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
31. HEI444 ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายธุรกิจ
English in Business Law 3(3-0-6) การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารทางกฎหมาย
ธุรกิจ สัญญา บันทึกความเข้าใจ และเอกสารทางกฎหมายธุรกิจอื่นๆ
32. HEI451 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน
English for In-Flight Services 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน
การให้ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร การประกาศบนเครื่องบิน
การประกาศกรณีฉุกเฉิน การให้บริการอาหารและเครื่องดืม่ และอื่นๆ
33. HEI481 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentations 3(3-0-6)
หลักการ ทักษะ สำนวน และรูปแบบภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการนำเสนอ การ
เตรียมการ การออกแบบและการนำเสนอรายละเอียดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เหตุผล
ตัดรายวิชาออก

-

-

ตัดรายวิชาออก

-

รวมเข้ากับภาษาอังกฤษ
สำหรับงานบริการภาคพื้นดิน
สำหรับ

HBE401 ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ
English Presentation Skills 3(2-2-5)
หลักการ ทักษะ สำนวน และรูปแบบการนำเสนอ
งานเป็นภาษาอังกฤษ
การเตรียมการ การออกแบบและการนำเสนอ
รายละเอียดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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34. HEI483 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
HBE461 การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
Preparation for English Proficiency Tests 3(2-2-5)
English Standardized Tests 3(2-2-5)
การเตรียมเพื่อทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ โดยเน้นองค์ประกอบและลักษณะของแบบทดสอบ ความรู้และ
การวิเคราะห์เทคนิคการทำแบบทดสอบมาตรฐาน
ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำแบบทดสอบ รวมถึงแนวทางและ
ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOEFL และ IELTS การ
กลยุทธ์การสอบต่างๆ
ฝึกทำแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
35. HEI491 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ HBE490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
สื่อสารนานาชาติ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in English for
Preparation for Professional Experience in
International Communication 2(90)
Business English 2(90)
การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติในสถานการณ์จำลองของ การฝึกในสถานการณ์จำลองโดยใช้ภาษาอังกฤษ
องค์กรภาครัฐและ/หรือเอกชนที่มกี ารใช้ภาษาอังกฤษทั้งภาษาเขียนและภาษา สำหรับองค์กรของรัฐบาลและเอกชน ในรูปของ
พูด
ภาษาเขียนและภาษาพูด
36. HEI493 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
HBE491 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ธุรกิจ
Professional Experience in English for
Professional Experience in Business English
International Communication 5(450)
5(450)
การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารนานาชาติในหน่วยงาน รายวิชาบังคับก่อน : HBE490 การเตรียมฝึก
ของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษ และมีการติดต่อกับชาว
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
ต่างประเทศโดยการสนทนาและโดยการเขียน
การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ครอบคลุม

ปรับชื่อรายวิชากับคำอธิบาย
รายวิชาให้ยืดหยุ่นต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
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เหตุผล
กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
ของรัฐบาลและสำนักงานของเอกชน ซึ่งมีการใช้
ภาษาอังกฤษ และมีการติดต่อโดยการสนทนาและ
โดยการเขียนกับผู้ที่ไม่พูดภาษาไทย
37. HEI492 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
HBE495 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
นานาชาติ
Preparation for Cooperative Education in
Preparation for Cooperative Education in English
Business English 1(45)
For International Communication 1(45)
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัตสิ หกิจศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ การปฐมนิเทศ การอบรมที่มี
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ การปฐมนิเทศ การอบรมทีม่ ีเนื้อหาที่ เนื้อหาที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต
จำเป็นต่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ
38. HEI494 สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
HBE496 สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
นานาชาติCooperative Education in English for International
Cooperative Education in Business English
Communication 6(640)
6(640)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HEI492 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
รายวิชาบังคับก่อน : HBE495 การเตรียมสหกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Prerequisite : HEI492 Preparation for Cooperative Education in
English for International Communication
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
ในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
นานาชาติในสถานประกอบการภาคเอกชนและ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่ใช้
ภาครัฐ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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39. HEI499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
Study Visit in English Speaking Countries 3(250)
การจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษโดย
เน้นการเข้าไปเรียนในชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยในประเทศเหล่านั้น

40

41

42.

เหตุผล

ตัดรายวิชาออก
-

HBE200 ภาษาและภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Language and Linguistics
3(3-0-6) หลักการและประเด็นสำคัญทางภาษาและ
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับผูเ้ รียนภาษาอังกฤษ
HBE221 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม
English in Social Context 3(3-0-6)
แนวคิดสำคัญระหว่างภาษาอังกฤษกับสังคม การ
แปรของภาษาอังกฤษตามบริบททางสังคมของผู้ใช้
ภาษา นานาภาษาอังกฤษโลก
HBE332 ภาษาอังกฤษสำหรับวัฒนธรรมไทยศึกษา
English for Thai Cultural Studies 3(3-0-6)
การศึกษาภูมศิ าสตร์ ประวัติศาสตร์ วัจนและอวัจน
ภาษา ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ เรื่องเล่า อาหาร
เทศกาล และพิธีกรรม ที่สำคัญของไทย

รายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาทันสมัย
เน้น Global and World
Englishes เพิม่ เติม
รายวิชาที่มีเนื้อหาเน้นการ
ถ่ายทอดความเป็นไทยให้แก่
ชาวต่างประเทศ
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รายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาปูพื้นฐาน
และต่อยอดด้านภาษา การใช้
งานและเรียนรู้ภาษาด้วย
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นแขนงต่างๆ
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43.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

44.

45.

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
HBE347 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ English for Business Negotiation
3(3-0-6) การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเจราจา
ต่อรองทางธุรกิจ คำศัพท์และสำนวนสำหรับการ
เจรจาต่อรอง
HBE361 ทฤษฎีและการปฏิบัติการแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation Theory and
Practice 3(3-0-6) ทฤษฎีและการปฏิบัติการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฝึกแปลข้อความและ
เอกสารต่างๆ
HBE492 โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ Special Projects to
Enhance Communicative English Skills for
Professional Experience in Business English
5(350) การศึกษาข้อมูลของข้อมูลทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่นักศึกษามีความคาดหวังและ/หรือสนใจจะ
เข้าทำงาน รวมถึงลักษณะการทำงานของหน่วยงาน
ที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อทราบถึงลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสม ที่อาจต้องใช้กับ

รายวิชาใหม่เน้นการสื่อสาร
ทางธุรกิจเฉพาะด้าน

รายวิชาใหม่ที่เน้นให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการแปล

รายวิชาฝึกงานเพื่อใช้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ โรค
ระบาด
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เหตุผล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
หน่วยงาน หรือเพื่อจัดเป็นโครงการต่างๆ ที่ผเู้ รียน
สนใจภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
MBA101 การบริหารธุรกิจ
รายวิชาใหม่จากต่างคณะ
Business Administration 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้างองค์กรธุรกิจ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารการตลาด การ
บริหารการการผลิต การบริหารการเงินและการ
บัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยแวดล้อมของการบริหารธุรกิจ
หลักการบริหาร การบริหารความเปลี่ยนแปลง การ
จัดการองค์ความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
ควบคุมให้บรรลุเป้าหมายทีต่ ั้งไว้
MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค
รายวิชาใหม่จากต่างคณะ
Consumer Bahavior 3(3-0-6)
แนวความคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมผู้บริโภค การ
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัย
ปัจเจกชน ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสังคมที่
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อ
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เหตุผล
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กลุ่มวิชาบังคับ/เอกเลือก
พฤติกรรมผู้บริโภค
MDB105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ
รายวิชาใหม่จากต่างคณะ
ดิจิทัล Innovation and Technology for Digital
Business 3(2-2-5) เครื่องมือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ดิจิทัล แนวคิดการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยี การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับธุรกิจดิจิทลั กรณีศึกษาเครื่องมือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปจั จุบันใน
สถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการสร้าง นวัตกรรม
เพื่อธุรกิจดิจิทัล
MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ
รายวิชาใหม่จากต่างคณะ
Entrepreneurship 3(3-0-6)
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ทั้งเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน
จำกัดและบริษัทจำกัด องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจ
และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม สภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง
ขันในตลาดและเทคโนโลยี และจริยธรรมทางธุรกิจ
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมหลักสูตร)
การจัดการเรียนการสอน

ปัจจัยเสี่ยง
นักศึกษาบางคนอาจจะไม่ สามารถศึกษาให้สำเร็จตาม
แผนการศึกษาที่กำหนด
ปัญ หาการจัด ฝึก ประสบการณ์ วิชาชี พ ให้ นั กศึ กษาแต่
นักศึกษาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากเท่าทีค่ วร
อาจารย์มีภาระงานที่ได้รั บมอบหมายมาก ทำให้มีเวลา
ไม่เพียงพอในการทำวิจัย/ ผลงานวิชาการ
ปัญหาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา
การทำวิจยั / ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนานักศึกษา

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร)

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปัจจัยเสี่ยง)

การจัดการเรียน นักศึกษาบางคนอาจจะ ไม่
การสอน
สามารถศึกษาให้สำเร็จตาม
แผนการศึกษาที่กำหนดอัน
เนื่องมาจาก ปัญหาพฤติกรรม
การเรียน
การจัดฝึก
การจัดฝึกประสบการณ์
ประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษาใน
วิชาชีพให้
ต่างประเทศอาจจะมีปญ
ั หา
นักศึกษา
เรื่องงบประมาณ
ในการนิเทศและการ
ประเมินผลนักศึกษา
การทำวิจัย/
อาจารย์มภี าระงานที่ได้รับ
ผลงานทาง
มอบหมายมากทำให้มีเวลาไม่
วิชาการ
เพียงพอในการทำวิจัย/
ผลงานวิชาการ
การพัฒนา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
นักศึกษา
อาจจะทำได้ไม่เต็มทีเ่ นื่องจาก
ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา /
ปัญหาครอบครัว

โอกาส
ที่จะเกิด
(1)
2

ผลกระทบความ คะแนน
รุนแรง
ความเสี่ยง
(2)
(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)x(2)
2
4

ระดับความ
เสีย่ ง

1

2

2

4

1

4

3

12

2

4

4

16

2
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หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง
10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ลำดับ

1
2

3

4

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)

(1)
การจัดการเรียนการ
สอน

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)
จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อให้
นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
ตามที่กำหนด
การจัดฝึกประสบการณ์ การจัดโครงการเพื่อขอ
วิชาชีพให้นักศึกษา
งบประมาณในการนิเทศ
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศของนักศึกษา
การทำวิจัย/ ผลงานทาง เสนอให้มหาวิทยาลัยลด
วิชาการ
ภาระงานสอนของอาจารย์
และส่งเสริมให้อาจารย์ทำ
วิจัยและผลงานทางวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น
การพัฒนานักศึกษา
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ดูแลให้คำแนะนำ ตลอดจน
ศึกษาปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไข

การควบ
คุมที่มีอยู่
แล้ว

การ
ควบคุมที่
มีอยู่แล้ว
ได้ผล
หรือไม่
(4)

วิธีการ
จัดการ
ความ
เสี่ยง

หมาย
เหตุ

(6)

(3)




(5)
ควบคุม

x

x

ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ x หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
x หมายถึง ไม่มผี ลตามที่คาดหมาย
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แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
ของนักศึกษา

การควบคุม
ที่มอี ยู่

ระดับ
ความ
เสี่ยง

(2)
(3)
ก าร ค ว บ คุ ม ปานกลาง
เพื่อป้องกัน

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความ
เสี่ยงทีย่ ัง
มีอยู่
(ปัจจัย
เสี่ยง)

กิจกรรม
ควบคุม
(แผนการ
ปรับปรุง
การ
ควบคุม)

(4)
3

(5)
-

(6)

โครงการนิเทศและ
ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่าง
ประเทศ

-

ปานกลาง

4

-

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์เพื่อ
เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ

การควบคุม
โดยการชี้แนะ

สูง

2

-

4

-

โค รงก ารป รั บ ป รุ ง ก าร ค ว บ คุ ม ปานกลาง
ร ะ บ บ อ า จ า ร ย์ ที่ เพือ่ ป้องกัน
ปรึกษาและระบบการ
ให้คำปรึกษา

กำหนด
เสร็จ/ผู้รับ
ผิด
ชอบ

(7)
ภายในปี
การศึกษา
2564/
คณะกรรมกา
รประจำ
หลักสูตร
ภายในปี
การศึกษา
2564/
คณะกรรมกา
รประจำ
หลักสูตร
จัดอบรม
ภายในปี
การเขียนผล การศึกษา
การทาง
2564/
วิชาการ
คณะกรรมกา
รประจำ
หลักสูตร
จัดอบรม
ภายในปี
จิตวิทยา
การศึกษา
วัยรุ่นให้แก่ 2557/
อาจารย์ที่
คณะกรรมกา
ปรึกษา และ รประจำ
จัดอบรม
หลักสูตร
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้แก่
นักศึกษา

ผู้รายงาน อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ
ประธานกรรมการประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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